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Ukraina / Truskawiec / Sanatorium „Leśna Pieśń”
TRUSKAWIEC — to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie oraz całym świecie, położony
na malowniczym przedgórzu Karpat w odległości 100 km od Lwowa i 90 km od ukraińsko-polskiej granicy. Unikalne w
skali światowej pokłady wód mineralnych (15 źródeł - Naftusia, Sofia, Maria, Bronisława, Józia, Edward, i inne), złoża
wosku górskiego, klimat Truskawca. Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, a w tym nowoczesne
zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste powietrze. Przyjemne spędzenie czasu
umożliwiają liczne kawiarnie, restauracje, sale koncertowe i muzea.

W Truskawcu leczy się następujące schorzenia: choroby wątroby, choroby trzustki,
pęcherzyka
żółciowego, kamicę nerkową, choroby dermatologiczne, choroby układu
moczowego, choroby reumatyczne i kręgosłupa, schorzenia stawów, schorzenia układu krążenia
i serca, dolegliwości ginekologiczne, prostatę, choroby gardła, oskrzeli i płuc, otyłość, cukrzycę,
wyczerpanie nerwowe, paradentozę, hemoroidy itd.
Sanatorium "Leśna Pieśń” to obiekt wyposażony w najbardziej nowoczesny sprzęt
diagnostyczny,
balneologiczny, fizjoterapeutyczny oraz kosmetyczny. Konsultacja u
doświadczonych lekarzy i kompleksowe badanie organizmu, pozwala dobrać najbardziej
skuteczny program rehabilitacji lub profilaktyki. W holu sanatorium znajduje się pijalnia
z szerokim wyborem wód leczniczych: Naftusia, Maria, Bronisława. Do dyspozycji gości jest
także centrum fitness, sauna fińska, sala konferencyjna. W restauracji w hotelu wyżywienie
serwowane jest w formie -szwedzkiego bufetu, m.in. dania kuchni ukraińskiej, europejskiej,
a także żywność dietetyczna zgodnie z zaleceniami lekarza. W lobby - barze, który znajduje się
w holu hotelu, goście mogą miło spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Bar oferuje szeroki
wybór kaw i herbat, koktajli, świeżych soków, oraz duży wybór napojów alkoholowych i
bezalkoholowych. Wyjątkowa lokalizacja hotelu w pobliżu karpackiego lasu, przestronne i
komfortowe pokoje, rozwinięta infrastruktura medyczna, sprawiają że sanatorium "Leśna pieśń”
jest najlepszym miejscem wypoczynku oraz leczenia w Truskawcu.
Pakiet leczniczo-profilaktyczny "AQUA MED" obejmuje: pierwszą konsultację u lekarza ogólnego, w razie potrzeby
konsultacje u odpowiedniego specjalisty; badania laboratoryjne – morfologia; zabiegi (balneologicznych,
fizjoterapeutycznych, błotno-ozokerytowe okłady, speleoterapia).

TERMINY:
12.05-20.05.2019 /9 dni/ - 1680zł – potwierdzony wyjazd z Warszawy i Lublina
20.05-29.05.2019 /10 dni/ - 1790zł
29.05-07.06.2019 /10 dni/ - 1790zł – potwierdzony wyjazd z Katowic
Cena zawiera: transport autokarem LUX, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
w Sanatorium Leśna Pieśń; wyżywienie w formie szwedzkiego stołu - 3 posiłki dziennie; pakiet Aqua-med: konsultacja
z lekarzem i 8 dni zabiegowych w tym 3-4 zabiegi dziennie (oprócz niedzieli i oficjalnych świąt państwowych

Ukrainy - dni wolne od pracy); kuracja wodami mineralnymi – dostęp w Sanatorium; wycieczka turystyczna zwiedzanie Truskawca z przewodnikiem, ubezpieczenie podstawowe – koszty leczenia – 10.000 EUR, następstwa
nieszczęśliwych wypadków – 15.000 PLN, bagaż – 800 PLN (Signal Iduna). Cenę wyjazdu ustalono na dzień
17.10.2018r w oparciu o aktualny kurs walut.
W przypadku choroby przewlekłej uczestnik doubezpiecza się we własnym zakresie.
Dopłata do pokoju 1-osobowego - 500zł
Niezbędny jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy w dniu wyjazdu
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