
     
 

   UKRAINA  -  TRUSKAWIEC 
TURNUSY  SANATORYJNE z DOJAZDEM AUTOKAREM 

    SANATORIUM - HOTEL KARPATY****  z bazą zabiegową 
 

TRUSKAWIEC - jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie, położony 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, klimat Truskawca 
oraz zabiegi dają bardzo dobre wyniki leczenia w chorobach nerek (kamica), układu moczowego, chorobach wątroby, 
trzustki, pęcherzyka żółciowego, chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy, chorobach kobiecych i zapaleniach 
prostaty. Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, wspaniałe pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe  
i czyste powietrze. Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają liczne kawiarnie, restauracje, sale koncertowe i muzea.  
 

ZAKWATEROWANIE:  Sanatorium Hotel KARPATY****   
Położone jest w południowej części Truskawca, 650 m od głównego deptaka, spacer do pijalni wód mineralnych lub  
do centrum zajmuje maksymalnie 10 - 15 minut. Sanatorium Karpaty to 7-piętrowy kompleks składający się z części 
sypialnej, centrum medycznego i diagnostycznego, restauracji i kawiarni.  
Na terenie sanatorium znajdują się: basen, sauna, siłownia, sale sportowe, pijalnia wód mineralnych, wypożyczalnia 
rowerów, biblioteka, lobby bar, kilka salonów kosmetycznych, fryzjer, stomatolog, ozonoterapia, akupunktura.  
Tradycją sanatorium jest organizowanie wieczorków zapoznawczych, odbywających się w restauracji, z zabawą przy muzyce 
na żywo  i degustacją ukraińskich potraw. 
Pokoje 2 - osobowe z łazienką i balkonem, wyposażone w ręczniki, suszarkę do włosów, czajnik, lodówkę, TV, telefon.  
Internet:  Sieć Wi-Fi dostępna jest w całym obiekcie. 
 

WYŻYWIENIE:  3 x dziennie: śniadanie, obiad, kolacja - wszystkie w formie bufetu szwedzkiego (w tym dania dietetyczne)  
/pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjazdu a ostatnim śniadanie + prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu/ 
 

 

 
 

LECZENIE: Sanatorium specjalizuje się w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, wątroby, nerek, dróg moczowych, 
trzustki, prostaty, zaburzeń metabolicznych, cukrzycy i chorób układu mięśniowo-szkieletowego.  
 

ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH W CENIE POBYTU  - ilość i rodzaj zabiegów zlecane są przez lekarza na miejscu: 

DIAGNOSTYKA: Badania odbywające się w laboratoriach: biochemicznym; bakteriologicznym; klinicznym. Część badań  
w gabinetach: diagnostyki funkcjonalnej układu krążenia; rentgenologii; urologii; proktologii; ginekologii. 
 

KONSULTACJE: Ginekologa; Neurologa; Otolaryngologa; Endokrynologa; Chirurga; Okulisty; Dermatologa; Kardiologa; 
Urologa; Terapeuty; Proktologa; Dietetyka; Pulmonologa; Fizjoterapeuty; Psychoterapeuty; Gastroenterologa 
 

ZABIEGI: Kąpiele: mineralne; perłowe; iglaste; iglasto-glicerynowe; walerianowe; rozmarynowe; dermatologiczne; wirowe 
z wyciągiem z kasztanowca: dla kończyn dolnych, dla kończyn górnych; Hydroterapia: natryski stałe, ruchome; Inhalacje: 
alkaliczne; ziołowe; z chlorophylliptem; Aplikacje ozokerytu; Aplikacje glaukonitu (leczenie gliną); Aromaterapia; Zabiegi 
ginekologiczne: dopochwowe nawadnianie wodą mineralną; Płukanie jelit: wodą mineralną źródła №5; wywarem z ziół; 
roztworem sody; Doodbytnicze tampony: błotne farmakologiczne; Mikro-lewatywy: ziołowe; olejowe; farmakologiczne; 
Masaż ręczny: klasyczny; Iniekcje; Zabiegi fizjoterapeutyczne: tubus kwarcowy; ufo; galwanizacja; elektroforeza leków; 
amplipuls terapia; diadynamoterapia; uhf-terapia; magnetoterapia; laseroterapia; fonoforeza; darsonwalizacja; terapia 
ultradźwiękowa; światłolecznictwo lampą «bioptron»; Instylacje pęcherza moczowego; Oczyszczanie: magnezem; solą 
«barbara»; sorbitolem; Doraźna opieka stomatologiczna; Picie wód mineralnych; Aqua aerobik. Basen. Siłownia.  
 
 

PLAN PRZEJAZDU: 
1 dzień 
Wyjazd z KRAKOWA o godz. 22:00. Przejazd przez Polskę w kierunku granicy Polsko – Ukraińskiej.  
2 dzień  
Przyjazd do Truskawca w godzinach porannych, zakwaterowanie, obiad. Kwalifikacja do zabiegów leczniczych. 
Rozpoczęcie turnusu leczniczego. Wieczorem kolacja.   
12 dzień 
Śniadanie + pobranie prowiantu. Wykwaterowanie i wyjazd do Polski o godz. 10:00. Planowany przyjazd do KRAKOWA  
w późnych godzinach wieczornych (w zależności od czasu trwania odprawy granicznej).  
 



 
 
CENNIK:  
 
 

 
 

 
 
 
 

CENA ZAWIERA: 
- przejazd autokarem z klimatyzacją do Truskawca w obie strony 
- opłaty drogowe i autostradowe 
- 10 noclegów w pokoju 2 - osobowym z łazienką i balkonem 
- 10 śniadań, obiadów i kolacji – wszystkie w formie bufetu,  
- 1 suchy prowiant na podróż do Polski 
- 4 zabiegi lecznicze dziennie, według zaleceń lekarzy sanatoryjnych 

- opieka rezydenta  
- ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do 15 000 EUR, bagażu do 200 EUR, 
- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- opłata na Turystyczny Fundusz Pomocowy 
-  podatek VAT  
 

WAŻNE INFORMACJE:  

- Na wyjazd wymagany jest paszport ważny 6 miesięcy od daty powrotu 
- Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie 
 

DODATKOWE INFORMACJE:  
- NA MIEJSCU DOSTĘPNE SĄ NIESTANDARDOWE ZABIEGI MEDYCZNE: np. Hirudoterapia (leczenie pijawkami), 
  ozonoterapia i inne; ORAZ TAŃSZE NIŻ W POLSCE USŁUGI: medyczne, okulistyczne, kosmetyczne, stomatologiczne 
  (wykonanie koronki ok. 30 Euro, makijaż permanentny: usta ok. 30 Euro, brwi ok. 30 Euro) 
- na miejscu lokalne biuro podróży organizuje wycieczki fakultatywne do: Lwowa, Stanisławowa, Drohobycza.  
  

Na miejscu można zamówić dodatkowo płatne usługi medyczne (ceny orientacyjne, mogą ulec zmianie):  
ULTRASONOGRAFIA:  

Kompleks (wątroba + woreczek żółciowy + śledziona + trzustka) 220 UAH; Woreczek żółciowy 88 UAH; Trzustka 88 UAH; 
Śledziona 88 UAH; Kompleks (nerki + nadnercza + pęcherz moczowy + prostata) 220 UAH; Nerka 55 UAH; Nerki + nadnercza 
110 UAH; Pęcherz moczowy 55 UAH; Prostata 54 UAH; Żeńskie narządy płciowe 110 UAH; Tarczyca 130 UAH; Pierś 110 UAH; 
Prostata i definicja szczątkowego moczu 110 UAH; Jądra 110 UAH 

KOMPLEKS SPORTOWY:  

Sauna i basen (4 osoby) 155 UAH; Sauna i basen (5 osób) 200 UAH; Sauna i basen (6 osób) 220 UAH; Basen  
(płatny tylko dla osób z zewnątrz) 33 UAH;  Siłownia (płatna tylko dla osób z zewnątrz) 22 UAH 

ZABIEGI 

Hydromasaż 77 UAH; prysznic Charcot 55 UAH; Oczyszczanie jelita grubego 145 UAH; Jaskinia solna 33 UAH; Suche kąpiele 
węglanowe (pierwszy zabieg) 70 UAH; Suche kąpiele węglanowe (następne zabiegi) 55 UAH; Karboksyterapia 150 UAH; 
Terapia falami uderzeniowymi 200 UAH; 

OZONOTERAPIA 

Dożylne wstrzykiwanie roztworu soli fizjologicznej nasyconej ozonem 120 UAH ; Zewnętrzne kanały słuchowe gazowanie  
50 UAH; Kriosauna (herbata ziołowa z miodem jest w zestawie) 150 UAH; 

CEDROWA SAUNA ZIOŁOWA 

1 zabieg 120 UAH; 3 zabiegi 330 UAH; 5 zabiegów 500 UAH; 

BADANIE 

Przerost bakterii w kale 220 UAH; Antygen wirusa zapalenia wątroby typu B 120 UAH; Antygen wirusa zapalenia wątroby 
typu C 120 UAH; PSA 150 UAH; Stężenie kwasu moczowego we kwi 30 UAH; Analiza stężenia wapnia we krwi 30 UAH; 
Reowazografia górnych i dolnych kończyn 84 UAH; Reowazografia z analizy komputerowej 84 UAH; „C” reaktywne białko 
(białka) 35 UAH; ASL "O" 75 UAH; Czynnik reumatoidalny 30 UAH; Poziom glukozy we krwi 30 UAH; Czas protrombinowy, 
wskaźnik 50 UAH; Cholesterol 30 UAH; B-lipoproteiny 35 UAH; Potas 40 UAH; kroplówka Pharmaceuticals 40 UAH; Badanie 
bakteriologiczne krwi 170 UAH; Posiew moczu 170 UAH; Bakteriologiczne badanie żółci 170 UAH. 
 

ORIENTACYJNY KURS HRYWNY do PLN:  1 UAH = ok. 0,14 zł   (kurs kantorowy z dnia 30.12.2020) 
 
 

Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o.   31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32    Tel 12/632-01-50     
www.arionsenior.pl      e-mail:  arion@arion.pl        Zapraszamy: Pon – Pt   godz. 09:30 – 17:30 

Terminy  2021 r    
z przejazdem 

Dni Nocy 
Cena 

podstawowa 
Cena    

Senior  60+ 

28.05 – 08.06 12 10 2790 zł 2690 zł 
08.06 – 19.06 12 10 2790 zł 2690 zł 
27.09 – 08.10 12 10 2590 zł 2490 zł 


