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UKRAINA
TRUSKAWIEC

SANATORIUM SZACHTAR

WCZASY ZDROWOTNE
z wycieczką do Lwowa w drodze powrotnej

CENA: 1890 zł                                          TERMIN: 31.05-11.06.2020 r.

Sanatorium Szachtar –  jedno z najlepszych sanatoriów w Truskawcu, położone 10 min. spacerem od
głównego  parku zdrojowego i pijalni wód mineralnych, znane jest z bogatego zapleczem zabiegowego,
licznej i fachowej kadry lekarzy specjalistów (w sanatorium jest zatrudnionych 17 lekarzy). Na terenie własna
pijalnia wód, basen

Sanatorium specjalizuje się w leczeniu chorób układu pokarmowego, moczowego, chorób wątroby,
nerek, trzustki, gruczołu krokowego, metabolizmu, cukrzycy, układu mięśniowo-szkieletowego

Wokół sanatorium znajdują się boiska sportowe i place zabaw dla dzieci, sala koncertowa, bary, kort
tenisowy, szachy, bilard, sala taneczna, pokój zabaw dla dzieci,  fryzjer, kosmetolog, apteka, sklepy, parking
strzeżony 

Smaczna kuchnia ukraińska. Wszystkie zabiegi w jednym budynku

Świadczenia:  
• Przejazd autokarem z miejsca zbiórki grupy do Truskawca (klimatyzacja, WC, DVD, barek), wyjazd

ok. godz. 22.00
• Zakwaterowanie: 10 noclegów w sanatorium Szachtar w Truskawcu, w pokojach 2-osobowych, z peł-

nym węzłem sanitarnym, ręcznikami, suszarkami do włosów, telewizorem, lodówką i czajnikiem, 
• Wyżywienie: 10 śniadań, 10 obiadów i 10 kolacji (wybór z menu), pobyt zaczyna się od obiadu i koń-

czy śniadaniem 
• Badania i konsultacje lekarskie w dniu przyjazdu, 
• Na wniosek lekarza prowadzącego dodatkowe bezpłatne konsultacje specjalistów: urologa, seksopatolo-

ga, ginekologa, kardiologa, endokrynologa, otolaryngologa, dermatologa, chirurga, okulisty, neuropato-
loga, gastroenterologa, pulmonologa, dietetyka, internisty, 

• 8 dni zabiegowych, w tym do 6 zabiegów dziennie w zależności od wskazań lekarza: masaż ręczny,
prysznic cyrkularny, kąpiele mineralne, ziołowe, perłowe, wanny wirowe do masażu kończyn górnych i
dolnych, prysznic na prostatę i hemoroidy, mikro-lewatywy ziołowe i olejowe, zroszenia waginalne, za-
bieg fizjoterapeutyczne, gimnastyka lecznicza w basenie, lecznicze gliny (borowiny) ozokeryt, inhalacje,
aromatoterapia, płukanie jelita grubego wodą mineralną RG-5, tampony rektalne, instylacje pęcherza
moczowego, siłownia, 

• Badania w cenie: podstawowe badania krwi, badanie krwi na cukier, mocz, EKG,  
 Dostęp do wody mineralnej według zaleceń lekarza: Naftusia, Maria, 
• Opieka pilota/rezydenta w trakcie przejazdu oraz rezydenta podczas trwania turnusu, 
• Wycieczka z przewodnikiem po Truskawcu, 
• Spacer z przewodnikiem po Lwowie w drodze powrotnej (zobaczymy m.in.: Katedra Łacińska,

Kaplica Boimów, Rynek z Ratuszem, kamieniczkami Czarną i Królewską, Wały Hetmańskie, Plac Mickie-
wicza, Teatr Opery i Baletu, dzielnica ormiańska z Katedrą Ormiańską)

• Ubezpieczenie KL do kwoty 10 000 Euro, NNW: NWI do 15 000 PLN + NWS do kwoty 15 000 PLN –
ubezpieczenie obejmuje bagaż do kwoty 1 000 



Usługi  medyczne za dodatkową opłatą
 Masaż podwodny
 Bicze szkockie
 Kolonogidromat
 Grota solna
 Suche wanny węglowe
 Komputerowe wyciąganie kręgosłupa
 Terapia falami uderzeniowymi
 Ozonoterapia
 Kriosauna
 Fitobeczka
 Centrum Wertebrologii (leczniczy masaż kręgosłupa)

Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych:
Drohobycz (ok. 30 zł), Borysław i twierdza Tustan z regionalna kolacją i alkoholem w restauracji (ok. 60 zł), 
Delfinarium (ok. 35 zł), wieczór ukraiński z regionalna kolacją, alkoholem i występem zespołu „Barwy Karpat”
(ok. 100zł), przewodnik Lwów – 5 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego za pobyt – 500 zł
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