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Sanatorium "Leśna Pieśń" - 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 "Leśna Pieśń” - 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, pijalnia wód mineralnych, nowoczesne
centrum SPA z basenami i saunami na poziomie europejskim, place zabaw dla dzieci, parking. Zakres usług ośrodka - jedna z
najlepszych propozycji w cenie i jakości na rynku rehabilitacji w sanatorium w Truskawcu na Ukrainie.
Sanatorium " Leśna Pieśń " - 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.

TERMIN:9-21.07.2022, 19-31.07.2022 , 29.07-10.08.2022
CENA: 1390 zł
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
-

transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.
10 noclegów w Sanatorium „Leśna pieśń” w Truskawcu. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.https://lisova-pisnia.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 190 EURO: zabiegi sanatoryjne w liczbie 45, konsultacje lekarskie,
wódy mineralne, opłata klimatyczna, 3 wejścia w ciągu turnusu do strefy SPA wraz basenami, klimatyzacja w pokojach,
wi-fi, opłaty drogowe, turystyczny fundusz gwarancyjny,

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień – Wyjazd po południu. 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 powrót w godzinach dopołudniowych
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 20.11.2021

O KOLEJNOŚCI ZAPISOW DECYDUJE TERMIN WPŁATY
W przypadku konieczności odwołania wyjazdu zwrot wniesionych wpłat nastąpi w ciągu 14 dni . Gdyby by
biuro nie mogło się wywiązać . Zwrot zostanie dokonany przez Turystyczny Fundusz Pomocowy

