OFERTA DLA SENIORÓW

TRUSKAWIEC
SANATORIUM DNIEPRO-BESKID
POŁOŻENIE
Sanatorium Dniepro-Beskid znajduje się przy wjeździe do Truskawca, na przeciwko dworca
autobusowego, około 750 m od głównego deptaka (15-20 minut na pieszo od centralnej pijalni wód
mineralnych).
OBIEKT
Standard klasy ekonomicznej. Kompleks składa się z dwóch części: obiektu głównego - Dniepro oraz
hotelu Beskid. W skład budynku Dniepro wchodzą następujące części: baza noclegowa, stołówka, korpus
leczniczy, pijalnia wód leczniczych.
ZAKWATEROWANIE
Klienci biura lokowani są w Sanatorium Dniepro, znajduje się tam około 350 miejsc noclegowych.
Pokoje: 2-osobowe (15-17 m2), 1-osobowe (15 m2) oraz apartamenty dwu i trzyosobowe (25-30 m2).
W pokojach znajduje się: TV, lodówka, balkon, łazienka z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki.

SPORT I ROZRYWKA
Na terenie sanatorium znajduje się: basen 15x10 m, sauna, siłownia, kawiarnia, bilard, sala
widowiskowa (koncertowa), kilka salonów kosmetycznych, fryzjer, stomatolog, ozonoterapia, akupunktura.
Kilka razy w tygodniu w sali widowiskowej odbywają się koncerty oraz występy różnych grup artystycznych.
Dwa razy w tygodniu organizowane są wieczorki taneczne w obiekcie Dniepro (wstęp wolny). Tradycją B.T.
JOANNA jest również organizowanie wieczorków zapoznawczych, odbywających się w restauracji
ukraińskiej, z zabawą przy muzyce na żywo i degustacji ukraińskich potraw. W obiekcie Dniepro swoją
siedzibę mają również lokalne biura turystyczne, proponujące wycieczki po okolicy.
WYŻYWIENIE
Sanatoryjne, dietetyczne 3 x dziennie w stołówce sanatoryjnej. Menu dość skrmomne: dominuje
barszcz, kasze. Na terenie sanatorium znajduje się również mała kawiarnia.
INTERNET
Obiekt posiada kilka sieci otwartych dostępnych w holu głównym i korpusie zabiegowym.
W pokojach nie zawsze jest zasięg. Można wykupić dostęp do sieci proponowanej przez zewnętrzną firmę
(orientacyjny koszt to ok. 10 zł na tydzień) – zakupu dokonuje się w recepcji hotelu Beskid.
DLA DZIECI
Obiekt nie posiada atrakcji dla dzieci.
Możliwy dojazd własny (pociąg,
BT JOANNA (zgodnie z ulotką).
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UWAGI
Doba hotelowa: rozpoczęcie godz. 12:00, zakończenie godz. 10:00; zwierzęta nie są akceptowalne.

LECZENIE
Choroby układu pokarmowego: refluks, przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie okrężnicy,
hemoroidy, wrzody żołądka i innych narządów. Choroby dróg żółciowych: przewlekłe zapalenia wątroby,
zapalenia dróg żółciowych, zapalenia pęcherzyka żółciowego, dyskinezy pęcherzyka żółciowego, kamicy
żółciowej, bez zaostrzeń, przewlekłe zapalenia trzustki. Choroby układu moczowo-płciowego: przewlekłe
odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, zapalenie
gruczołu krokowego bez zaostrzeń, kamica moczowa, bez zaburzeń czynności nerek, nieprawidłowości
rozwojowe nerek, stany po operacjach nerek i dróg moczowych, przewlekłe zapalenie przydatków,
impotencja, niepłodność kobiet. Cukrzyca. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego.
LISTA USŁUG, KTÓRE SĄ WLICZONE W CENĘ POBYTU
Diagnostyka
Biochemiczne i kliniczne
badania krwi i moczu
Gastroskopia, rektoskopia,
cystoscopia, cystochromoskopia
Wszystkie rodzaje kontroli
rentgenowskiej (tylko pilne)
Badanie ultrasonograficzne
(w zależności od choroby
podstawowej)
Pomiar PH w żołądku
Intubacja dwunastnicy

Zabiegi

Konsultacje

Kąpiele: perełka, jodła, ziołowe ekstrakty

Urolog

Hydroterapia: natryski stałe, ruchome

Internista

Ozokeryt (okłady lecznicze, grzewcze)

Neurolog

Zabiegi jelitowe: mikrolewatywy terapeutyczne
(ziołowe, olejowe)
Wszystkie rodzaje fizykoterapii

Ginekolog
Audiolog
Dietetyk

Inhalacje

Endokrynolog

Gimnastyka

Psychoterapeuta

Masaże (w zależności od choroby
podstawowej)

ORIENTACYJNE CENY ZABIEGÓW PLATNYCH DODATKOWO

Zabieg

Cena

Kąpiel siarkowa
Masaż wibracyjny
Oczyszczanie jelit niemieckim urządzeniem COLONOHYDROMAT
Kąpiele z ekstraktem waleriany
Kąpiele z ekstraktem rozmarynu
Masaż podwodny
Zielona glinka
Konsultacja lekarza specjalisty mammografa
Diagnostyka gruczołów mlecznych mammografem cyfrowym
Elektrokardiogram komputerowy
Biochemiczna analiza krwi (b. szczegółowa)
Reowazografia mózgu
Reowazografia kończyn górnych, dolnych
Nieinwazyjne leczenie TERMOSPEK-1000 TM
a) chronicznego zapalenia gruczołu krokowego
b) gruczolaka prostaty
Basen – 1 h
Sauna z basenem
Grota solna
Ozonoterapia
Kąpiel radonowa
Sucha kąpiel ozonowa
Apiterapia
Masaż miodowy królewski

105 UAH
55 UAH
160 UAH
55 UAH
55 UAH
85 UAH
45 UAH
60 UAH
330 UAH
42 UAH
784 UAH
84 UAH
74 UAH
1250 UAH

25 UAH
40 UAH
50 UAH
120 UAH
95 UAH
120 UAH
60 AUH
120 UAH

(ORIENTACYJNY PRZELICZNIK: 1 UAH = około 0,14 ZŁ)
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