
r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 

POLAND 
tel. +48  91 433 81 00 

tel / fax. +48  91 4888819 

NIP 852-100-38-73 

 

Biuro Turystyczne „HUBTOUR”  

www.hubtour.pl       hubtour@poczta.onet.pl 
 

 
 

Rok założenia  
1994 

Sanatorium "Mołdowa" - Truskawiec 
TRUSKAWIEC- najbardziej ekskluzywny kurort Przedwojennej Polski 

Już sama nazwa tego kurortu miała truskawkowy smak. Nazywano go "perłą Karpat" Właściwym odkrywcą Truskawca był ojciec 

polskiej balneologii Teodor Torosiewicz. Dowiódł on bowiem, że "Naftusia" - woda o lekkim posmaku naftowym ma zbawienne 

działanie dla cierpiących na kamicę nerkową, bóle wątroby, nieżyty przewodów oddechowych, sklerozę i cukrzycę. Po tym 

odkryciu wybitni Polacy hrabia Gołuchowski i książę Sapieha, założyli pierwsze sanatoria i pensjonaty.  
 

Sanatorium "Mołdowa” - to najlepszy wybór dla tych, którzy przyjeżdżają na odpoczynek i leczenie w Truskawcu. 

Infrastruktura ośrodka składa się z pokoi 2,3 osobowych, medycznej diagnostyki, jadalni, sali koncertowej i tanecznej, 

nowoczesne centrum SPA z basenami i saunami na poziomie europejskim, place zabaw dla dzieci, taras do opalania, parking. 

Zakres usług ośrodka - jedna z najlepszych propozycji w cenie i jakości na rynku rehabilitacji w sanatorium w Truskawcu na 

Ukrainie. 
 

Sanatorium "Mołdowa" - unikalny w Truskawcu, gdzie wraz z wyspecjalizowanymi metodami leczenia chorób, leczonych na 

kurorcie, diagnozowania i leczenia chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego przez podwodną trakcję kręgosłupa 

w połączeniu z okładami z błota Morza Martwego i radonu. 
 

Używamy technologii medycznych oraz metod leczenia do skutecznego leczenia następujących chorób: 
-choroby układu pokarmowego (choroba wrzodowa żołądka i jelit, zapalenie żołądka, zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie jelita grubego); 

-choroby układu gepabiliarnego (zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie wątroby, dróg żółciowych, dyskinezy, kamica żółciowa); 

-choroby układu moczowo-płciowego (zapalenie pęcherza moczowego, przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, prostaty, kamicy 

moczowej); 

-choroby metaboliczne (cukrzyca, dna moczanowa, otyłość); 
-choroby układu ruchu (metaboliczne zapalenie stawów, osteochondroza, protruzіі kręgostłupa, przepuklina kręgosłupa) 

Lokalizacja Sanatorium "Mołdowa" znajduje się w zielonej części miasta, zdala od tętniących życiem ulic i dróg. Terytorium 

sanatorium stopniowo zamienia się w park miejski. Do pijalni wód mineralnych przez park są dróżki (około 10-15 min. 

spacerem). W sanatorium jest własna pijalnia wód mineralnych Truskawca i Morszyna. 
TERMIN: lipiec/sierpień 2020             CENA: 1290 zł 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

- 10 noclegów w  Sanatorium „Moldova” w Truskawcu. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. https://san-moldova.com.ua/pl/ 

-      10 śniadań , 10 obiadów ,10 kolacji. Wyżywienie zaczyna się obiadem 2 dnia a kończy śniadaniem 12 dnia 

- opieka pilota- rezydenta. 

- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 

- ubezpieczenie KL i NW  

 
WAŻNE: OBLIGATORYJNIE PŁATNE U PILOTA 120 EURO: zabiegi sanatoryjne w liczbie 27 ,konsultacje lekarskie ,  

opłata klimatyczna, opłaty drogowe, turystyczny fundusz gwarancyjny  
 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień – wyjazd z Polski. Przejazd na Ukrainę. 

2 dzień - przyjazd do Truskawca około południa, obiad,  zakwaterowanie ,  nocleg, 

3 – 11 dzień pobyt w sanatorium na Ukrainie.  

12 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Polski około południa. 

13 dzień - powrót do Polski.  

UWAGI: limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę. Ze względu na trudności z 

załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej walizki .Toaleta w autokarze ze względu na 

ograniczoną pojemność  do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych. 

- na wyjazd wymagany jest paszport 

- korzystanie ze strefy SPA pa 100 Hrywien (ok.15zł dziennie). 

- standard zakwaterowania, zabiegów, wyżywienie wg ukraińskich norm. 
 

WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST PRZEDPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 5.11.2019r.    

                         O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE TERMIN WPŁATY 


