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Ukraina / Truskawiec / Sanatorium „Szachtar”  

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, klimat Truskawca.  

W Truskawcu leczy się następujące schorzenia: choroby wątroby, choroby trzustki, pęcherzyka żółciowego, kamicę 

nerkową, choroby dermatologiczne, choroby układu moczowego, choroby reumatyczne i kręgosłupa, schorzenia stawów, 

schorzenia układu krążenia i serca, dolegliwości ginekologiczne, prostatę, choroby gardła, oskrzeli i płuc, otyłość, 

cukrzycę, wyczerpanie nerwowe, paradentozę, hemoroidy.……………….………………………………………………… 
 

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. 
 

Baza diagnostyczna: laboratoria biochemiczne, kliniczne, bakteriologiczne; gabinety urologiczne, proktologiczne, 

ginekologiczne; ultradźwięki; diagnostyka układu sercowo-naczyniowego; intubacja dwunastnicy i żołądkowa pH-metria; 

badania radiologiczne z komputerowym przetwarzaniem wyników; centrum diagnostyczne komputerowej tomografii 

najbardziej nowoczesnym tomografem Samatom Spirit firmy "SIEMENS". 
 

Baza lecznicza: kąpiele mineralne, z naparów iglastych lub iglasto-glicerynowych, kąpiele wirowe i perełkowe; inhalacje 

aromaterapeutyczne, ziołowe, alkaliczne, oraz z zastosowaniem odpowiednich lekarstw; hydroterapia: prysznice 

lecznicze; zastrzyki lecznicze; okłady borowinowe; nawadnianie, oraz przemywanie jelit wywarami z ziół lub wodą 

mineralną ze źródła № 5;  mikrolewatywy: olejowe, ziołowe, oraz z zastosowaniem odpowiednich lekarstw;  zabiegi 

ginekologiczne: nawadnianie waginalne oraz borowinowe tampony dopochwowe; fizjoterapia: lampa "Bioptron", UFO, 

fonoforeza, galwanizacja, elektroforezy medyczne. Darsonwalizacja, terapia amplipulsem, laseroterapia, diadynamik, 

UHF-terapia, magnetoterapia, terapia ultradźwiękowa; zakraplanie pęcherza moczowego; oczyszczania woreczka 

żółciowego solą "Barbara", magnezją, sorbitem; masaż manualny: klasyczny (1-1,5 jedn.); aromaterapia, gimnastyka             

w basenie; możliwość gry w ping-ponga i siatkówki. 

TERMINY:  
 

02.05-12.05.2019 /11 dni/ - 1680zł  – potwierdzony wyjazd z Warszawy i Lublina 

12.05-25.05.2019  /14 dni / - brak wolnych miejsc  

25.05-04.06.2019  /11 dni / - brak wolnych miejsc 

04.06-14.06.2019  /11 dni /- 1760zł  

14.06-24.06.2019 / 11 dni / - 1760zł  

                          05.09-15.09.2019  /11 dni / - 1760zł   –  potwierdzony wyjazd z Katowic   

15.09-25.09.2019 / 11 dni /- 1760zł  
 

Cena zawiera: transport autokarem LUX, zakwaterowanie 10 noclegów w pokojach 2-osobowych kat. II                  
po remoncie z balkonem i pełnym węzłem sanitarny, wyposażenie pokoju: telewizor, lodówka, czajnik, naczynia,         

suszarka do włosów, 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  
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