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Rok założenia  
1994 

Truskawkowy smak Ukrainy - pobyty sanatoryjne     
        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.  

LECZENIE  

Sanatorium "Konwalia" jest wyposażona w niezbędny sprzęt diagnostyczny. Lekarze, którzy tu pracują to specjaliści w 

swojej dziedzinie. W  "Konwalii" są możliwa następujące procedury aplikacje ozokerytu, i kąpiele  mineralne, hydromasaż, 

inhalacje, płukanie jelit,mikrolewatywy,elektroforezy medyczne,speleoterapia (pokój solny), aromaterapii, balneoterapii, masaży i 

łóżko relaksiyne, hidroterapia, terapia ultradźwiękowa, fizjoterapia. Ośrodek specjalizuje się w leczeniu chorób urologicznych, płuc 

i przewodu pokarmowego. Dysponuje następującymi wodami zdrojowymi: 

NAFTUSIA - jest przewidziana do leczenia kamicy moczowej, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie gruczołu krokowego, 

odmiedniczkowe zapalenie nerek, przewlekłe zapalenie wątroby, zapalenie okrężnicy, cukrzycy, otyłości. normalizuje ona wątrobe, 

nerki, jelita, usuwa krew z toksyn i radionuklidów."MARIA" jest stosowana w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy 

oraz do leczenia przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka z kwasowość soku żołądkowego."ZOFIA" stosuje się do leczenia 

 żołądka, chroniczne zapalenie jelita grubego, zaparcia i funkcjonalnej otyłości. "BRONISLAVA" przeznaczona do leczenia  

TERMINY: lipiec/sierpień 2020              CENA: 990 ZŁ 

    ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

- 10 noclegów w  Sanatorium Konwalia w Truskawcu. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. www.konvalia.lviv.ua  
-      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  

 

Ośrodek oferuje trzy standardy zakwaterowania*: „Turystyczny” , „Podwyższony” oraz „Komfort”. Wszystkie pokoje 

wyposażone są w łazienki, lodówki, telewizory oraz czajniki. Cena wyjazdu obejmuje zakwaterowanie w standardzie 

„podwyższonym” w pokojach 2 i 3 osobowych .  

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy dla chętnych podwyższenie standardu zakwaterowania do 

standardu „komfort”. Pokoje znajdują się w głównym budynku, który jest po kapitalnym remoncie.  

 CENA PROMOCYJNA: 90 zł od osoby za wszystkie 10 noclegów przy płatności do 20.11.2019  

CENA REGULARNA: 130 zł od osoby za wszystkie 10 noclegów przy płatności po 20.11.2019  

ILOŚĆ MIEJSC TYPU „KOMFORT” OGRANICZONA !! Tylko 20 miejsc w turnusie, o zapisach decyduje kolejność wpłat !!   

PROGRAM RAMOWY: 

1 dzień – wyjazd w godzinach popołudniowych . Przejazd na Ukrainę . 

2 dzień – przyjazd około południa obiad  zakwaterowanie , nocleg 

3 dzień – 11 dzień pobyt w sanatorium 

12 dzień - Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Polski około południa 

13 dzień –. Planowany czas powrotu w godzinach popołudniowych. 

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 

 

WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST PRZEDPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 25.10.2019.    

                         O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE TERMIN WPŁATY 


