Maciek - 537 444 242

Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

UKRAINA - TRUSKAWIEC
SANATORIUM POŁUDNIOWY
pobyt świąteczno-rekreacyjny
CENA: 990 zł
CENA: 860 zł - dojazd własny

TERMIN: 8-13.04.2020 r.

Sanatorium Południowy położony jest w górnej części kurortu Truskawiec w parku zdrojowym, w spokojnej
okolicy. Ten obiekt o niezwykłej architekturze został zbudowany dla astronautów w 1976 roku. Sanatorium
mieści tylko 130 gości naraz, co pozwala stworzyć bardzo ciepłą, niemal rodzinną atmosferę. Panują tu cisza i
spokój 24 godziny na dobę. Unikalny ogród zimowy z egzotycznymi ptakami – niezapomniane miejsce w
sanatorium, pozwala na relaks i wyciszenie.
Sanatorium Południowy wyróżnia się też dobrym standardem zakwaterowania: przestronne pokoje, balkony od
strony południowej. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor, lodówkę, balkon, pełny węzeł sanitarny,
czajnik, naczynia, 3 ręczniki na osobę.
W hotelu dostępne są: sauna z minibasenem, fryzjer, manicure, pedicure, kosmetolog, sala konferencyjna, sala w
stylu ukraińskim dla wieczorków tematycznych, koncertów, imprez, bar (alkohol, kawa, herbaty, soki, słodycze)
Specjalizacja sanatorium:
Leczenie chorób układu pokarmowego, oraz moczowego, chorób wątroby, nerek, trzustki, gruczołu krokowego,
metabolizmu, cukrzycy, układu mięśniowo-szkieletowego.
Świadczenia:
• przejazd autokarem*
• 5 noclegów w sanatorium Południowy
• 5 śniadań, 5 obiadów, 5 kolacji
• od 2 do 6 zabiegów dziennie (według zaleceń lekarza)
• wycieczka po Truskawcu i do Lwowa w drodze powrotnej (w przypadku dojazdu autokarem)
• ubezpieczenie NNW i KL
Zabiegi w cenie pobytu sanatoryjnego według zaleceń lekarza
•
kąpiele mineralne (osteoporoza, nerwica, choroby skóry)
•
masaż podwodny całego ciała
•
prysznic na prostatę, hemoroidy, organy kobiece
•
prysznic cyrkularny
•
bicze szkockie
•
wirówki dla kończyn górnych i kończyn dolnych
•
mikrolewatywy ziołowe i olejowe
•
płukanie jelita grubego wodą minerlną RG-5, wywarem ziołowym
•
grota solna
•
masaż ręczny klasyczny
•
gimnastyka lecznicza, siłownia
•
profilaktor Jewminowa (leczenie kręgosłupa)
Zabiegi fizjoterapeutyczne: tubus-kwarc, elektroforeza, amplipuls, diadynamik, magnetoterapia, laser, laser z
ozonem, darsonwal, ultradzwięki
Zabiegi dodatkowo płatne: presoterapia, masaż miodowy, antycellulitowy, próżniowo-wałkowy, okłady
czekoladowe, cytrynowe, algowe, borowinowo-parafinowe

*Przejazd autokarem realizowany będzie przy grupie min. 30 osób. W przypadku mniejszej ilości
osób dojazd własny i cena niższa o 130 zł
Dodatkowo płatne: wstępy i przewodnik lokalny po Truskawcu i Lwowie – 20 zł (w przypadku dojazdu
autokarem)
Wyjazd autokaru o godz. 00.00 z Katowic
Pobyt zaczynamy od 8.04 od obiadku, kończymy 13.04 śniadaniem

