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Sanatorium „Różański”/Białoruś
(do 15 dni bez wizy)

Sanatorium Różański- położone 130 km od Brześcia, nad jeziorem Papiernia,
wśród iglastych lasów Puszczy Różańskiej. Zajmuje teren o powierzchni
30 hektarów, a wszystkie jego budynki połączone są przeszklonym korytarzem.
Najwyższa jakość zabiegów medycznych, bogata, nowoczesna baza lecznicza,
szeroka oferta rekreacyjna i wypoczynkowa, malownicze otoczenie i profesjonalna obsługa sprawia, że „Różański” to instytucja medyczna najwyższej kategorii leczniczej: SANATORIUM – KURORT.
Sanatorium Różański specjalizuje się w leczeniu schorzeń:
układu krążenia
układu oddechowego
układu hormonalnego
układu narządów ruchu
przewodu pokarmowego
Zabiegi wykonywane w Sanatorium Różański:
fizykoterapia, fitoterapia, hydroterapia jelitowa,
hydroterapia (kąpiele, prysznice, suche kąpiele węglowe),
ciepłolecznictwo, magnetoterapia, światłolecznictwo, laseroterapia,
krioterapia (kabina i miejscowa), borowina, ozokeryt, inhalacje,
masaże (manualny, sprzętowy, próżniowy, hydromasaż),
karboksyterapia, hirudoterapia, haloterapia, hipoksyterapia, tlenoterapia.
aqua aerobik, sauny, hirudoterapia, terapia kompresyjna
Inne udogodnienia:
plaża nad jeziorem z leżakami, basen i aquapark, wypożyczalnia sprzętu, grill, sauny, sala widowiskowa,
siłownia, hala sportowa, fryzjer, salon piękności, solarium, kort tenisowy, boisko, plac zabaw, biblioteka, bilard,
kawiarnia, sklep, apteka, kantor, pralnia samoobsługowa.

Termin: 26.04 – 03.05.2020
Cena: 1350 zł/os
Cena zawiera: transport autokarem, zakwaterowanie 7 noclegów w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym; wyżywienie w formie serwowanej - 5 posiłków dziennie z elementami szwedzkiego bufetu;
procedury medyczne (przy braku przeciwwskazań) wg zaleceń lekarza 4-6 zabiegów dziennie; kuracja wodą
mineralną; korzystanie z basenu, wycieczka turystyczna -zwiedzanie Brześcia z przewodnikiem (w drodze
powrotnej), ubezpieczenie grupowe podstawowe –KL, NNW.
Cenę wyjazdu ustalono na dzień: 20.11.2019 w oparciu o aktualny kurs walut.
Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej ok. 1EUR/dzień (płatnej obowiązkowo w sanatorium w rublach
białoruskich); dodatkowo płatnych zabiegów oferowanych przez sanatorium.

Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych:
1. zwiedzanie ruin rezydencji Sapiehów w Różanach – to szczątki wspaniałej niewątpliwie rezydencji Sapiehów, wzniesionej
jako zamek przez Kanclerza Wielkiego Litewskiego, Lwa Sapiehę, w początkach XVII wieku, a w latach 1784-1788
przebudowanej na klasycystyczny pałac
2. Kosów Poleski – tereny te, zwane Mereczowszczyzną, trafiły w ręce rodziny Kościuszków w 1733 roku. To właśnie w tym
miejscu 1746 roku przyszedł na świat Tadeusz i to tu spędził 20 lat swojej młodości. W Kosowie Poleskim na uwagę
zasługuje również pałac Pusłowskich. Jest to neogotycka budowla wzniesiona w XIX wieku. Obecnie pałac jest
przebudowywany i restaurowany

W przypadku choroby przewlekłej uczestnik doubezpiecza się we własnym zakresie.

Niezbędny jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia wyjazdu – WJAZD BEZWIZOWY

Sanatorium „Różański” https://sanruzh.by/

