
 

OFERTA  DLA SENIORÓW 

 
TRUSKAWIEC 

SANATORIUM KARPATY 

 
Położenie 

Hotelowo-leczniczy kompleks „Karpaty” znajduje się w południowej części miasta Tuskawiec, 
nieopodal malowniczego jeziora, u podnóża Beskidów Skolskich (części Karpat Ukraińskich), około 
900 m od głównego deptaka (15-20 minut na pieszo od centralnej pijalni wód mineralnych). 

 

Obiekt 
Kompleks otwarty w 1993 roku, od samego początku pretendował do bycia jednym z liderów wśród 

sanatoriów Truskawca. Do dnia dzisiejszego priorytetem „Karpat” jest wysoki poziom serwisu na miejscu, 
nowoczesne technologie medyczne i profesjonalizm personelu. „Karpaty” to dziewięciopiętrowy kompleks z 
jadalnią, korpusem sportowo-rekreacyjnym oraz leczniczo-diagnostycznym, a także z własną pijalnią wód 
leczniczych. Obiekt posiada całodobową ochronę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zakwaterowanie 

Dysponuje pokojami 1-os. i 2-os. z łazienką, lodówką, telefonami wewnętrznymi z dostępem do 
połączeń krajowych i międzynarodowych, TV, sejfem, mini-barem i balkonem. Obiekt posiada również 
pokoje typu 'półlux' i 'lux' oraz apartamenty. Wszystkie pokoje posiadają widok na jezioro i góry. 

 
Wyżywienie 

Trzy razy dziennie, posilki typu szwedzki stół, oparte na ekologicznych produktach z własnego 
gospodarstwa rolnego. Funkcjonaują również dwie rstauracje: "Ya i Ty" (kuchnia europejska, ukrainska) 
oraz „Grażda” (kuchnia ukraińska).   

Sport i rozrywka 
Na terenie obiektu "Karpaty" zlokalizaowne  jest: SPA z basenem i brodzikiem, saunami, siłownią, salami 

tenisowymi i salami do mini piłki nożnej; sala dyskotekowa, gdzie kilka razy w tygodniu odbywają się zabawy 
taneczne w rytmach muzyki disco oraz karaoke; sala widowiskowo-koncertowa, gdzie odbywają się występy 
przeróżnych grup muzyczno-tanecznych, koncerty czy kabarety; lobby bar czynny całą dobę; biuro 
turystyczne. Sanatorium współpracuje z bazą konną "Galop" – istnieje możliwość jazdy konnej, skorzystania 
z usług instruktora i hipoterapii. Przy 'Karpatach' działa także Air Sport Club "SOKIL", co stanowi wyjątkową 
okazję do przeprowadzenia lotów zapoznawczych wokół Truskawca i Karpat. Ponadto do dyspozycji klubu 
jest lądowisko, które pozwala dotrzeć na wypoczynek i leczenie w Truskawcu własnym samolotem. 

 
Internet 

Obiekt posiada kilka sieć otwartą Wi-Fi dostępnych w holu głównym, korpusie zabiegowym I pokojach. 
 

Dla dzieci 
Dla rodzin z dziećmi obiekt oferuje:  pokój dla dzieci, gdzie rodzice mogą zostawić swoje pociechy  

pod opieką profesjonalnego pedagoga, przyjmuje się dzieci od 4 lat, usługa bezpłatna, czynna codziennie. 
W kazdy poniedziałek, środę i piątek w sali koncertowej obiektu „Karpaty” są wyświetlane bajki i filmy dla 
dzieci. Wstep wolny. Za dodatkową opłatą można wynająć prywatnego nauczyciela/pedagoga, który 
przeprowadzi z dzieckiem zajęcia według indywidualnie dostosowanego programu. Na terytorium Karpat są 
dwa odkryte place zabaw ze zjeżdżalniami i hustawkami, wyposażone w biezpieczną miękką powierzchnię.  
Na terenie obiektu znajduje się również mini Zoo. 

Transport 
Możliwy dojazd własny (pociąg, samochód) lub przejazd proponowany przez BP Arion 

Uwagi 
Doba hotelowa: rozpoczęcie godz. 14:00, zakończenie godz. 12:00;  zwierzęta nie są akceptowalne. Przy 

zakwaterowaniu recepcja pobiera kaucję w wysokości 50 zł za pokój, kaucja zwracana jest przy wyjeździe. 



Leczenie 
Cukrzyca I i II typu, kamica moczowa, rekonwalescencja po operacjach na nerkach, rekonwalescencja po 

rozbijaniu kamieni, zapalenie cewki moczowej, impotencja spowodowana przewlekłym stanem zapalnym, 
diagnostyka i leczenie chorób wenerycznych, przewlekłe odmieniczkowe zapalenie nerek, zapalenie 
gruczołu krokowego, zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie trzustki, nieżyt żoładka 
i dwunastnicy, zapalenie pęcherza, problemy i choroby układu narządów ruchu. 

Lista usług, które są wliczone w cenę pobytu 

Diagnoza Zabiegi Konsultacje 

Badania kliniczne i biochemiczne  
(4 opcje) 
Intubacja dwunastnicy 
pH-metria 
EKG komputerowe 
Rektoromanoskopia 

Kąpiele mineralne 
Aplikacje ozokerytu 
Nawadniania 
Inhalacje 
Mikroklizmy 
Enteralna (wewnętrzna) Tlenoterapia 
(pianka z tlenu) 
Picie wód mineralnych 
Ziołocznictwo 
Stomatologia 
Ginekologiczne zabiegi 
Fizjoterapia – zajęcia na siłowni 
Rehabilitacja 

Urolog 
Terapeuta 
Ginekolog 
Otolaryngolog 
Dentysta 
Dermatolog 
Kardiolog 
Neurolog 
Proktolog 
Chirurg 
Endokrynolog 

 

Usługi dodatkowo płatne 

Diagnoza Zabiegi Konsultacje 

Gastrofibroskopia 
Diagnostyka bakteriologiczna chorób 
urologicznych, ginekologicznych i 
wenyrycznych 
Ultradźwięki (9 opcji) 
Ultradźwięki naczyń 
Ultradźwięki serca 
Biochemiczne badania krwi (17 opcji) 
Test oddechowy w celu określenia 
zakażenia żołądka (helicobacter 
pylori) 
Kolposkopia 
Rentgenografia 
Rentgenoskopia 
Reowazografia 
Reoencefalografia (pomiar 
mózgowego przepływu krwi) 
Test przesiewowy immunologiczny 
ukrytej krwi w stolcu (cito test fob) 

Karboksy-terapia 
suche kąpiele dwutlenkiem węgla 
manualny (ręczny) i podwodny masaż 
hidrokolonoterapia 
stomatologia i protetyka 
niechirurgiczne leczenie hemoroidów 
presoterapia (per ciśnienie) 
plazmolifting 
speleoterapia 
ozonoterapia 
ucho ozonu insuflacja 
leczenie chorób urologicznych, 
andrologicznych, ginekologicznych i 
wenerycznych 
masaż tajski 
wymazy z pochwy i odbytnicy 
(lecznicze błoto z Sak) 
trakcja kregosłupa i wibracyjny masaż 
mieśni i wiązadeł 
refleksologia 
hydropatie 
spanie na ulach 
krzepnięcia w podczerwieni 
(brodawczaków, brodawek, angio, 
brodawki) 
masaż próżniowy rolki (LPG) 
terapia falami uderzeniowymi 

Otolaryngolog 
Dentysta 
Psycholog 
Okulista 

 
Klinika "Sajenko" 

Zlokalizowana w obiekcie klinika specjalizuje się w usuwaniu zespołów bólowych, zwłaszcza schorzeń kręgosłupa. 
Stosuje się tu autorskie metody leczenia pacjentów po traumach kręgosłupa, pacjentów z osteoporozą, cukrzycą, 

pacjentów z przepukliną dysku i nieprawidłowościami kręgosłupa, chirurgii urazowej kręgosłupa. 
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