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OFERTA WAŻNA PRZY REZERWACJI I WPŁACIE ZALICZKI DO 31.08.2018
ILOŚĆ MIEJSC PROMOCYJNYCH OGRANICZONA

Cena za 8 DNI od:             990   750 ZŁ

Cena za 13 DNI od:  1690 1190 ZŁ

Ceny zawierają: zakwaterowanie, noclegi, wyżywienie 3 x dziennie, zabiegi lecznicze 
wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych, ubezpieczenie KL, NNW i bagaż, opiekę rezydenta polskojęzycznego. 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI DO LWOWA, DROHOBYCZA, 
W KARPATY UKRAIŃSKIE, WIECZORKI TANECZNE

W TRUSKAWCU DOSTĘPNE NIESTANDARDOWE ZABIEGI MEDYCZNE: 
np. delfinoterapia, hirudoterapia (leczenie pijawkami), ozonoterapia, akupunktura i inne; 

ORAZ TAŃSZE NIŻ W POLSCE USŁUGI: 
medyczne, okulistyczne, kosmetyczne, stomatologiczne 

(wykonanie koronki ok. 30 Euro, makijaż permanentny: usta/brwi ok. 30 Euro)

ORGANIZATOR: BIURO TURYSTYKI  „ JOANNA”,
INFOLINIA: 801 000 674, tel / fax: 71/344 19 30, tel. 71/341 84 62,  www.joannawroc.pl, www.joanna.holiday  biuro@joannawroc.pl 

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74/30 a 
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TRUSKAWIEC —  Niegdyś  uzdrowiskowa  perełka  byłej  II
Rzeczpospolitej,  obecnie  jest  to  jedno  z  najbardziej  znanych
uzdrowisk nie tylko na Ukrainie ale i na całym świecie. Położone na
malowniczym  przedgórzu  Karpat  w  odległości  100  km od  Lwowa  
i  90 km od ukraińsko-polskiej  granicy.   Unikalne w skali  światowej
pokłady  wód  mineralnych   (15  źródeł  -  Naftusia,  Sofia,  Maria,
Bronisława, Józia, Edward i inne), złoża wosku górskiego. Truskawiec
posiada  pełną  infrastrukturę  uzdrowiskową,  a  w  tym  nowoczesne
zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie wód mineralnych, malowniczy
i rozległy, 50-hektarowy Park Zdrojowy. Przyjemne spędzenie czasu
umożliwiają  liczne  kawiarnie,  restauracje,  sale  koncertowe  i
muzea. 

Naftusia -  to  z  niej  Truskawiec  jest  najbardziej  znany  –  woda  
ta  stanowi  najważniejszy  cel  przyjazdów  do  miejscowości.  Jest  to
woda bardzo nisko mineralizowana, raczej odciążająca organizm od
nadmiaru wapnia czy sodu, niż mineralizująca go. Woda tworzy się na
podłożu  roponośnym,  przez  co  występują  w  niej  bakterie
saprofityczne,  które  żyjąc  w  tym  środowisku,  wytwarzają  związki
organiczne o unikalnym działaniu odkażającym i regenerującym. 
Z kolei niskie stężenie węglowodorów naftowych zawartych w wodzie
sprawia,  że  Naftusia  skutecznie  neutralizuje  wszelkie  inne
chorobotwórcze bakterie, grzyby (w tym drożdżaki), przez co poprawia
się  odporność  organizmu  i  jego  regeneracja.  Podstawą  wpływów
Naftusi  na  organizm  jest  jej  wyraźne  działanie  moczopędne,  co
sprzyja  ługowaniu dróg moczowych z piasku i małych kamieni oraz
usuwaniu  z  organizmu  toksycznych  produktów  przemiany  materii
ciała.  Akumulacja  ostatnich  występuje  przy  chorobach  wątroby  i
nerek, zaburzeniach metabolizmu itp. Naftusia normalizuje przemianę
materii, poprawia stan funkcjonalny ośrodkowego układu nerwowego,
ma właściwości żółciopędne. Szereg chorób żołądka i jelit występuje
na tle chorób wątroby, nerek, trzustki i innych narządów,  a choroby
przewodu  pokarmowego  z  kolei  mogą  powodować  choroby  tych
narządów. Dlatego znacznej liczbie pacjentów z chorobami przewodu
pokarmowego  zażywanie  Naftusi  jest  bardzo  rekomendowane  
i pożyteczne.
Ozokeryt - Jest to naturalny żywicowy produkt z nafty. Zawiera oleje,
natralne żywice, asfalteny, azot, siarkę, żelazo, potas, sód, oraz inne
czynne  substancje  biologicznie.  Medyczny  ozokeryt  ma  wysoką
pojemność  cieplną  i  niską  przewodność  cieplną.  Podczas  aplikacji
(nałożenia) wosku na skórę, substancje, które go tworzą, działają w
określony sposób na pacjenta, tak przez układ nerwowy, jak i przez
krew,  do  której  wnikają  w  skórę  przez  niektóre  z  jego  części
składowych.  Równie  ważna  jest  możliwość  kurczenia  wosków
mineralnych po schłodzeniu. Stopniowa kompresja przyczynia się do
głębszego  ocieplenia  w  miejscu,  gdzie  ozokeryt  jest  nałożony.
Aplikacje  wosku  ziemnego  działają  przeciwzapalne  i  lekko
znieczulająco,  działają  rozkurczowo,  ograniczają  pracę  i  funkcję
wydzielniczą  żołądka  i  jelit.  Jako  cieplna  procedura  działa
uspokajająco na centralny układ nerwowy pacjenta. Ozokerytoterapia
w  Truskawcu  używana  jest  i  przy  chorobach  wątroby,  dróg
żółciowych,  kamicy  moczowej,  skazach  soli,  chorobach  stawów,
chorobach ginekologicznych i układu nerwowego.

WSKAZANIA  DO  LECZENIA:   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.



SANATORIUM DNIEPRO

POŁOŻENIE 
Kompleks  Dniepro-Beskid  znajduje  się  przy  wjeździe  do
Truskawca, na przeciwko dworca autobusowego, około 750 m
od głównego deptaka (15 minut na pieszo od centralnej pijalni
wód mineralnych). 

OBIEKT
Kompleks składa się z dwóch obiektów: santorium Dniepro oraz
hotelu  Beskid.  Sanatorium  Dniepro  to  obiekt  o  standardzie
turystycznym,  ekonomicznym.   W  skład  budynku  Dniepro
wchodzą  połaczone  korytarzami  następujące  części:
siedmiopiętrowa baza noclegowa, stołówka, korpus leczniczo-
diagnostyczny, pijalnia wód leczniczych.  Na terenie sanatorium
znajduje  się:  basen  15x10  m,  sauna,  siłownia,  kawiarnia,
bilard,  sala  widowiskowa  (koncertowa),  kilka  salonów
kosmetycznych,  fryzjer,  stomatolog,  ozonoterapia,
akupunktura, apteka. 

POKOJE
W Sanatorium  Dniepro,  znajduje  się  około  350  miejsc
noclegowych.  Pokoje  1,2-osobowe z  łazienką,  TV  i  lodówką,
balkonem,  standard  turystyczny oraz  apartamenty  dwu  i
trzyopokojowe. 

WYŻYWIENIE
3 x dziennie – dietetyczne, serwowane, jednostajne, ukraińskie

INTERNET
Internet Wi-Fi w holu gratis. 

SPORT I ROZRYWKA
Kilka  razy  w  tygodniu  w  sali  widowiskowej  odbywają  się
koncerty oraz występy różnych grup  artystycznych. Dwa razy
w  tygodniu  organizowane  są  wieczorki  taneczne   (wstęp
wolny).  Tradycją  B.T.  JOANNA  jest  również  organizowanie
wieczorków  zapoznawczych,  odbywających  się  w  restauracji
ukraińskiej,  z  zabawą  przy  muzyce  na  żywo   i  degustacjią
ukraińskich  potraw.  W Dniepro swoją  siedzibę  mają  również
lokalne biura turystyczne, proponujące wycieczki fakultatywne. 

ELITE  DNIEPRO 
 

POŁOŻENIE 
Elite Dniepro to wyodrębnione trzy górne piętra sanatorium 
Dniepro,  proponujące wyższy standard zakwaterowania i 
wyżywienia.

POKOJE
Elite Dniepro dysponuje 120 miejscami noclegowomy. 
Pokoje 1,2-osobowe, po remoncie, z łazienką, TV  i lodówką,
sejfem, bezpłatnym wi-fi, balkonem. 

WYŻYWIENIE
Wyżywienie: 3 x dziennie – szwedzki stół /wybór z 2-3 dań,
menu ukraińskie/.

INTERNET
bezpłatne wi-fi w pokojach



SANATORIUM SZACHTAR
POŁOŻENIE  

Sanatorium jest  położone  w południowej  części  Truskawca,
niedaleko Sanatorium 'Karpaty', 2 km od dworca kolejowego i
autobusowego, 650 m od głównego deptaka, spacer do pijalni
wód  mineralnych  lub  do  centrum  zajmuje  maksymalnie  15
minut. 

OBIEKT
 Sanatorium Szachtar to siedmiopiętrowy budynek, 
funkcjonujący jako złożony zespół, obejmujący część sypialną, 
centrum medyczne i diagnostyczne, oraz stołówkę i kawiarnię. 
Na terenie sanatarium znajduje się duży basen rehabilitacyjny, 
sauna, siłownia, boiska dla gry w piłkę, sale sportowe, pijalnia 
wód minerlanych, wypożyczalnia rowerów, biblioteka, salon 
kosmetyczny, bar.

POKOJE
Pokoje  1,2-osobowe  z  łazienką,  balkonem,  TV,  lodówką,
suszarką do włosów, czajnikiem.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie – dietetyczne, serwowane, ukraińskie.

INTERNET 
Obiekt posiada sieć otwartą Wi-Fi dostępną na terenie całego
obiektu. 

SPORT I ROZRYWKA
Tradycją  B.T.  JOANNA  jest  organizowanie  wieczorków
zapoznawczych i pożegnalnych, odbywających się w restauracji
ukraińskiej,  z  zabawą  przy  muzyce  na  żywo   i  degustacjią
ukraińskich potraw.W sanatorium Szachtar swoją siedzibę ma
lokalne biuro turystyczne, proponujące wycieczki fakultatywne. 

DLA DZIECI
Obiekt posiada pokój dla dzieci z wychowawcą i zabawkami. 

UWAGA   Przy  zakwaterowaniu  recepcja  pobiera  taksę
klimatyczną ok. 1 zł/doba/pokój

SANATORIUM LEŚNA PIEŚŃ

POŁOŻENIE 
Sanatorium  Leśnia  Pieśń  położone  jest  na  skraju  lasu,

około  700  m  od  głównego  deptaka  (20  minut  pieszo  od
centralnej pijalni wód mineralnych). 

OBIEKT
Leśna  Pieśń  to  hotel  posiadający  strefę  Spa  oraz  własną

bazę  medyczno-sanatoryjną.  Ten  górujący  nad  miasteczkiem
obiekt polecany jest dla osób pragnących spokoju ze względu
na położenie (blisko ścieżek spacerowych w lesie) oraz dobry
standard  pokoi.   Kompleks  stanowi  11-piętrowy  budynek,
posiadający  bazę  noclegową,  restaurację,  bazę  leczniczo-
diagnostyczną oraz pijalnię wód mineralnych. 

POKOJE
Przestronne  pokoje  1,  2-osobowe  standard,  możliwe

zakwaterowanie  w  apartamentach  z  aneksem  kuchennym,
wyposażonym  w:  kuchenkę  z  płytą  elektryczną,  lodówkę,
zestaw naczyń. Pokoje posiadają TV, telefon, klimatyzację oraz
Wi-Fi. 

SPORT I ROZRYWKA
Na miejscu znajdują się dwa baseny; sauna fińska i sauna

rzymska;  tzw.  pokój  relaksu;  jaskinia  solna,  centrum fitness
oraz boisko sportowe. Strefa SPA dodatkow płatna.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie w restauracji, szwedzki stół. 

INTERNET
W całym obiekcie dostępna jest sieć Wi-Fi. 

DLA DZIECI
W  obiekcie  jest  pokój  zabaw  dla  dzieci,  zaś  na  terenie

obiektu znajduje się plac zabaw z rozbudowaną infrastrukturą
(m.in. Mini-małpi gaj). 



SANATORIUM  KARPATY

POŁOŻENIE 

Karpaty  położone  są  w  południowej  części  Tuskawca,  w
malowniczej części miasta, z przepięknym widokiem na Karpaty
oraz  jezioro,  u  podnóża  Beskidów  Skolskich  (części  Karpat
Ukraińskich), około 900 m od głównego deptaka (15-20 minut
na pieszo od centralnej pijalni wód mineralnych). 

OBIEKT
Jednen  z  liderów  wśród  sanatoriów  Truskawca.  Karpaty  to
dziewięciopiętrowy kompleks  na terenie którego znajduje się
własna pijalnia wód mineralnych, nowoczesna baza leczniczo-
diagnostycznych,  basen,  brodzik  dla  dzieci,  sauna,  siłownia,
sala  gimnastyczna,  baza  konno-sportowa,  własny  ogród
zoologiczny z wodospadami i  stawami,  całodobowa recepcja,
lobby  bar,  disco  bar,  restauracja,  salon  fryzjerski,  salon
kosmetyczny,  apteka,  biblioteka,  parking  strzeżony,  własne
gospodarstwo rolne – zapewniające świeże, ekologicznie czyste
jedzenie, internet Wi-Fi w lobby gratis, sala koncertowa, sala
konferencyjna  na  420  osób,  sala  bankietowa  na  240  osób,
wypożyczalnia rowerów.

POKOJE
Pokoje  1,2-osobowe  z  łazienką,  suszarką  do  włosów,  TV,
telefonami z dostępem do połączeń wewnętrznych, krajowych i
międzynarodowych,  sejfem,  mini-barem  i  balkonem.  Obiekt
posiada również pokoje typu 'półlux' i 'lux' oraz apartamenty. 

WYŻYWIENIE
3  x  dziennie,  szwedzki  stół,  z  dużym  wyborem  dań  kuchni
ukraińskiej i światowej.

INTERNET
Internet Wi-Fi w lobby gratis

SPORT I ROZRYWKA
Na terenie obiektu kilka razy w tygodniu odbywają się zabawy
taneczne,  w  sali  widowiskowo-koncertowej  organizowane  są
występy  grup muzyczno-tanecznych,  koncerty  czy  kabarety,
lobby bar czynny jest calą dobę. 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  skorzystania  z  przelotów  krajoznawczych  nad
Truskawcem  i  Karpatami.  Ponadto  do  dyspozycji  klubu  jest
lądowisko, które pozwala dotrzeć na wypoczynek i leczenie w
Truskawcu własnym samolotem. 

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 wyświetlane są 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. 
UWAGA   Przy  zakwaterowaniu  recepcja  pobiera  kaucję
zwrotną w wysokości ok. 50 zł za pokój.
UWAGA    Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 a kończy
o godz.  12.00,  niezależnie  od rodzaju transportu i  godziny
przyjazdudo obiektu.



ROYAL SPA GENEVA/ PROMENADA

POŁOŻENIE
Kompleks położony jest w centralnej części  Tuskawca,  około
300  m od  głównego  deptaka  (5  minut   pieszo  do  głównej
pijalni wód mineralnych). W okolicy znajdują się liczne sklepy,
restauracje, bary. 

OBIEKT
Kompleks  Royal  SPA  Geneva  to  jedyn  z  większych  spa  na
terenie Ukrainy. W skład kompleksu wchodzą cztery obiekty o
różnych standardach: Royal Grand 4* (133 pokoje), Geneva 3*
(53 pokoje), Cezar 3* (41 pokoi) i Promenada 2* (117 pokoi).
Baza medyczno - sanatoryjna wraz ze SPA zlokalizowane są w
części Royal Grand. 

POKOJE
Pokoje 1,2-osobowe standard  z łazienką, klimatyzacją (oprócz
Geneva),  TV,  sejfem,  czajnikiem,  na  wyposażeniu  szlafrok,
kapcie, podstawowy zestaw kosmetyków. 

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, szwedzki stół.

INTERNET
Wi-Fi dostępne w całym kompleksie, z wyłączeniem Promenady
(tam internet kablowy) . 

SPORT I ROZRYWKA
Kompleks  posiada  jedno  z  największych  centrów  SPA  w
Truskawcu  i  Ukrainie,  o  powierzchni  7000 m2,  ze  specjalną
Strefą  Aqua,  do  której  należą  m.in.:  basen  rekreacyjny
(wymiary  10x25  m,  głębokość  1,4  m),  jacuzzi,  basen
zewnętrzny z hydromasażem i jacuzzi, basen z wodą  z Morza
Martwego,  łaźnia  japońska  (tzw.  Ofuro),  łaźnia  rosyjska   i
brodzik  dla  dzieci  /korzystanie  ze  SPA  w  cenie/.  Ponadto
znajduje  się  tutaj  także  centrum  wellness,  bilard,  kręgle,
squash,   3  sale  konferencyjne,  w  tym  sala  widowiskowo-
koncertowa, bar,  restauracja gruzińska i restauracja Giardino
Italiano. 

DLA DZIECI
Pokój  zabaw  dla  dzieci  przy  centrum  spa,  animacje
dostosowane   do  wieku,  w  sali  widowiskowej  znajduje  się
minikino z filmami animowanymi). 

-------------------------------------------------------------
SANATORIUM  VICTOR

POŁOŻENIE 
Obiekt położony jest w samym centrum Truskawca, zaledwie
około  200  m  od  pijalni  wód,  bezpośrednio  przy  głównym
deptaku miasta. Do dworca autobusowego jest około 1,2 km,
do  dworca  kolejowego  około  800  m.  Tuż  przy  obiekcie
zlokalizowanych jest wiele restauracji i sklepików z pamiątkami.

OBIEKT
Nowowybudowany,  kameralny  obiekt  stylizowany   na
przedwojenną  willę,  specjalizujący  się  w  indywidualnych
programach  leczniczych  i  pilęgnacyjnych.  Na  terenie  obiektu
znajduje  się  baza  diagnostyczno-lecznicza,  Eko-Bar,  gdzie
można zakupić różnego rodzaju zdrowe napoje. 

ZAKWATEROWANIE
Pokoje 1, 2-os. standard, z łazienką, TV, lodówką, balkonem. 

WYŻYWIENIE
3 x dziennie, szwedzki stół. 

INTERNET
Wi-Fi w lobby i pokojach bezpłatne. 

SPORT I ROZRYWKA
Obiekt  posiada  jacuzzi  oraz  basen,  w  którym  odbywają  się
zajęcia z aquaareobiku, saunę typu fińskiego oraz siłownię. 

***
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TURNUSY 
13 DNI

TURNUSY 
8 DNI

26.08 – 07.09.2018 1290 STOP STOP STOP 2350 STOP STOP 19.08 – 26.08.2018 790 890 STOP STOP 1390 STOP STOP

09.09 – 21.09.2018 STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP 26.08 – 02.09.2018 790 STOP STOP STOP 1390 STOP STOP

23.09 – 05.10.2018 1290 STOP STOP STOP 2100 STOP STOP 02.09 – 09.09.2018 790 STOP 990 STOP 1250 STOP STOP

07.10 – 19.10.2018 1190 STOP 1690 2150 2350 1290 1790 09.09 – 16.09.2018 STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

21.10 – 02.11.2018 1190 1490 1690 2150 2350 1290 1790 16.09 – 23.09.2018 790 STOP 990 STOP 1250 STOP STOP

04.11 – 16.11.2018 1190 1490 1690 2090 2350 1290 1790 23.09 – 30.09.2018 790 STOP STOP STOP 1250 STOP STOP

18.11 – 30.11.2018 1190 1490 1690 2090 2100 1290 1790 30.09 – 07.10.2018 750 STOP STOP STOP 1390 750 STOP

02.12 – 14.12.2018 1190 1490 1690 2090 2100 1290 1790 07.10 – 14.10.2018 750 STOP 990 1290 1390 750 1090

16.12 – 28.12.2018 1190 1490 1790 2190 2100 1590 1990 14.10 – 21.10.2018 750 STOP 990 1290 1390 750 1090

30.12 – 11.01.2019 1290 1590 1790 2290 2350 1590 1990 21.10 – 28.10.2018 750 890 990 1290 1390 750 1090

Dopłata do pok 1-os. 350 350 650 800 1400 900 350 28.10 – 04.11.2018 750 890 990 1250 1390 750 1090

Dop. do półlux 100 - 700 600 150 170 - 04.11 – 11.11.2018 750 890 990 1250 1390 750 1090

Dopł. do LUX 2-pok Od 460 - 800 1000 Od 300 11.11 – 18.11.2018 750 890 990 1250 1250 750 1090

Ceny zawierają: zakwaterowanie, 7/12 noclegów, wyżywienie 3 x
dziennie, zabiegi lecznicze wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych,

ubezpieczenie KL, NNW i bagaż, opiekę rezydenta polskojęzycznego.
Ceny nie zawierają: ubezpieczenia od chorób przewlekłych,

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, transportu
____________________________________________________________________________________

TRANSPORT AUTOKAREM   I JEGO CENA
Autokar  – przejazd w dwie strony

TRASA  POŁUDNIOWA: Wrocław* 220 zł / Opole* 200 zł / Katowice*
180 zł /  Kraków  150 zł / Rzeszów 120 zł  / Jarosław 120 zł  

MIASTA  NA POTWIERDZENIE: Gliwice* 180 zł / Olkusz* 180 zł /
Tarnów 150 zł / Dębica 130 zł / Łańcut  100 zł / Przemyśl 70zł /

Szczecin* 350 zł / Gorzów Wlkp.* 300 zł / Zielona Góra* 300 zł /
Nowa Sól* 290 zł / Chojnów * 280 zł / Legnica* 270 zł / Poznań* 

290 zł / Leszno* 290 zł / Łódź* 270 zł / Częstochowa* 270 zł 
TRASA  PÓŁNOCNA:  Gdańsk* 360 zł / Bydgoszcz* 340 zł / Toruń* 

340 zł /  Warszawa* 160 zł / Lublin* 130 zł
MIASTA  NA POTWIERDZENIE: Radom 160 zł / Sandomierz  140 zł /

Stalowa Wola 140 zł 
UWAGA!  przy  wyjazdach z Gdańska, Bydgoszczy, Torunia przy turnusach
13  dniowych powrót w czwartek (zniżka za krótszy pobyt – 11 noclegów – 

50 zł)
*WYJAZDY W DNIU POPRZEDZAJĄCYM  ROZPOCZĘCIE

TURNUSU /  SOBOTA  /

18.11 – 25.11.2018 750 890 990 1250 1250 750 1090

25.11 – 02.12.2018 750 890 990 1250 1250 750 1090

02.12 – 09.12.2018 750 890 990 1250 1250 750 1090

09.12 – 16.12.2018 750 890 990 1250 1250 750 1090

16.12 – 23.12.2018 750 890 990 1250 1250 750 1090

23.12 – 30.12.2018 790 890 990 1390 1390 950 1290

30.12 – 06.01.2019 890 990 1190 1390 1390 950 1290

Dopł. do pok. 1os. 200 200 400 450 800 450 200

Dopł. do półlux 60 - 400 400 100 100 -

Dopł. do LUX 2-pok. Od 270 - 450 600 Od 200

TRANSPORT SAMOLOTEM   I JEGO CENA
Samolot - przelot w dwie strony   do Lwowa 

+ transfer do Truskawca
Wyloty: WROCŁAW, WARSZAWA, BYDGOSZCZ, OLSZTYN

CENA: od ok. 400 -1500 zł, uzależniona od terminu rezerwacji 
i wielkości bagażu /każdorazowo potwierdzana przez biuro/

Czas przekraczania granicy ukraińskiej to średnio 3 godz., 
ale zdarzają się postoje nawet do 8 h i dłuższe

Uwaga! W przypadku małej ilości chętnych możliwa jest realizacja
transportem  rejsowym, z ewentualną przesiadką lub transport  mikrobusem,
za dodatkową dopłatą. Ostateczne potwierdzenie transportu na ok. 1 tydzień

przed terminem wyjazdu. 

UWAGA    Doba hotelowa w obiektach zaczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 12.00, niezależnie od rodzaju
transportu i godziny przyjazdu do obiektu. 



DELFINOTERAPIA
PSYCHOLOGICZNA REHABILITACJA 

DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Zajęcia z delfinami pomagają rozwijać umiejętności komunikacyjne, poprawiają stan emocjonalny i samoocenę. W wyniku terapii 
z delfinami następują pozytywne zmiany w układzie nerwowym, sercowo-naczyniowym, odpornościowym. Pływanie i komunikacja 

z delfinami poprawia ogólne samopoczucie, polepsza zdrowie fizyczne i psychiczne osób w każdym wieku. 
Delfinoterapia zalecana jest szczególnie przy poniższych problemach zdrowotnych:

 zaburzeniach neurologicznych / wczesnym autyzmie dziecięcym/ mózgowym porażeniu dziecięcym / zespole Downa / opóźnieniach rozwoju
umysłowego i mowy / depresji (z wyłączeniem depresji endogennej) / zaburzeniach nerwicowych / nerwicach dziecięcych (fobii, moczeniach
mimowolnych, astenii) / rozległych urazach psychicznych i złożonej traumie / bólach głowy / ogólnych zaburzeniach psychosomatycznych.

PEŁNY CYKL LECZENIA OBEJMUJE 10 SESJI
CZAS TRWANIA JEDNEJ SESJI TO 25 MINUT

CENA JEDNEJ SESJI: ok. 120 – 140 EURO
/w zależności od terminu wyjazdu, do potwierdzenia/

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco z naszą ofertą: www.facebook.com/biuroturystykijoanna
U nas również zarezerwujesz każdą wycieczkę/wczasy 

bez wychodzenia z domu. 
Wszystkich formalności dokonasz telefonicznie!
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