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Ukraina / Truskawiec / Sanatorium Południowy 
TRUSKAWIEC — to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie oraz całym świecie, 
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 oraz  klimat Truskawca. Truskawiec posiada pełną infrastrukturę 
uzdrowiskową, a w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe             

i czyste powietrze. Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają liczne kawiarnie, restauracje, sale koncertowe i muzea. 

Sanatorium „Południowy” to jeden z najlepszych ośrodków sanatoryjnych w Truskawcu. 

Specjalizuje się w leczeniu następujących chorób: układu pokarmowego, wątroby, nerek, 

pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, trzustki, prostaty, układu mięśniowo-

szkieletowego i cukrzycy. Sanatorium oferuje urlopowiczom wiele możliwości spędzania 

wolnego czasu. Na terenie obiektu znajduję się siłownia, biblioteka, salon kosmetyczny, 

salon fryzjerski, sauna, basen, bar/kawiarnia. 

 

Sanatorium Południowy jest usytuowane na obszarze parku zdrojowego, około 300 m          

od pijalni wód i centrum Truskawca. Sanatorium posiada własny duży teren o powierzchni 

około 3,8 ha ziemi z licznymi alejami, niezwykłymi drzewa  mi i różnymi gatunkami 

ptaków. Trzypiętrowy budynek podzielony jest na trzy części: mieszkalną, leczniczą oraz 

stołówkę; całość łączy centralna część „ogród zimowy”. Sanatorium dysponuje 130 

miejscami noclegowymi, zapewniając wypoczywającym w nim osobom: spokój, ciszę, 

atmosferę komfortu i harmonii. 
 

Leczenie - baza zabiegowa sanatorium zlokalizowana jest na terenie obiektu. Do dyspozycji 

Kuracjuszy są gabinety diagnostyczne: laboratorium kliniczno-biochemiczne, pełne spektrum 

badań prowadzonych przez Centrum Diagnostyczne SYNEVO (odpłatnie), USG narządów 

wewnętrznych, elektrokardiografia (EKG), gabinet proktologa (rektoskopie), gabinet 

dentystyczny; oraz gabinety zabiegowe: gabinet zabiegów jelitowych (mikrolewatywy, 

nawadnianie jelitowe, hydrokolonoterapia), gabinety kąpielowe, wodolecznictwo (prysznic 

cyrkulacyjny, prysznic Charcot, wanny dla stóp), gabinety hydromasażu, fizjoterapeutyczne 

(wykonywana gimnastyka lecznicza), grota solna, gabinety ozokerytoterapii, masażu 

ręcznego. Na podstawie badań zleconych przez lekarza, przeprowadzonych na miejscu, 

przypisywane są odpowiednie zabiegi medyczne oraz ewentualna dieta. 

Zakres usług medyczny uwzględnionych w cenie wg zaleceń lekarza:  diagnostyka- badania laboratoryjne (krew, mocz, 

biochemia krwi), EKG, USG jamy brzusznej. Zabiegi - kąpiel mineralna, prysznic cyrkularny, bicze szkockie, kąpiel 

wirowa nóg, prysznic na prostatę i hemoroidy, masaż podwodny, mikrolewatywy z ziołami leczniczymi, płukania jelit, 

masaż ręczny, zabiegi fizjoterapeutyczne, grota solna, ozokerytoterapia (okłady), siłownia. 

 

24.08-03.09.2018  /11 dni / - cena: 1740zł 

13.09-23.09.2019  /11 dni / - cena: 1740zł 
 

Cena zawiera: transport autokarem LUX, zakwaterowanie 10 noclegów w pokojach 2-osobowych kat. Standard      
po remoncie z balkonem i pełnym węzłem sanitarny, wyposażenie pokoju: telewizor, lodówka, czajnik, naczynia,         
3 ręczniki; wyżywienie 3 posiłki dziennie serwowane; konsultację medyczną oraz diagnostyczną; 8 dni 

zabiegowych w tym 3-4 zabiegi dziennie (oprócz niedzieli i oficjalnych świąt państwowych Ukrainy, dni wolne              
od pracy);  kuracja wodami mineralnymi – dostęp w Sanatorium; wycieczka turystyczna -zwiedzanie Truskawca               

z przewodnikiem, ubezpieczenie podstawowe – koszty leczenia – 10.000 EUR, następstwa nieszczęśliwych 
wypadków – 15.000 PLN, bagaż – 800 PLN (Signal Iduna). Cenę wyjazdu ustalono na dzień 17.10.2018r                  
w oparciu o aktualny kurs walut.  

W przypadku choroby przewlekłej uczestnik doubezpiecza się we własnym zakresie.  

Dopłata do pokoju 1-osobowego - 500zł 

 

Niezbędny jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy w dniu wyjazdu  

 


