TRUSKAWIEC - SANATORIUM HOTEL LEŚNA
NA PIEŚŃ
PIE
TERMINY:
12 -21.05.2019 (10 dni)
30.06-09.07.2019 W A K A C J E

CENA: 1900 zł/os
CENA: 2050 zł/os

Truskawiec - jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie, położonych
poło onych na malowniczym przedgórzu
Karpat w odległości
ci 100 km od Lwowa i 90 km od ukraińsko-polskiej
ukrai
polskiej granicy. Unikalne w skali światowej pokłady wód
mineralnych (15 źródeł - Naftusia,
aftusia, Sofia, Maria, Bronisława, Józia, Edward, i inne), złoża
złoża wosku górskiego (ozokeryt),
klimat Truskawca oraz zabiegi dają bardzo dobre wyniki leczenia. Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową,
a w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe
wspaniałe pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste powietrze.
Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają
ą liczne kawiarnie, restauracje, sale koncertowe i muzea.
muzea
Sanatorium "Leśna Pieśń” to obiekt wyposażony
żony w najbardziej nowoczesny sprz
sprzęt diagnostyczny,, balneologiczny, fizjoterapeutyczny
oraz kosmetyczny. Konsultacja u doświadczonych
wiadczonych lekarzy i kompleksowe badanie organizmu, pozwala dobra
dobrać najbardziej skuteczny
program rehabilitacji lub profilaktyki. W holu sanatorium znajduje się
si pijalnia z szerokim wyborem
orem wód leczniczych: Naftusia (ma
właściwości moczopędne, żółciopędne
dne i przeciwzapalne, zmniejsza stany zapalne, ma efekt przeciwkurczowy i znieczulaj
znieczulający, normalizuje
metabolizm tłuszczowy, węglowodanowy
glowodanowy i białkowy, zwi
zwiększa aktywność układu pokarmowego i trzustki, odnawia komórki wątroby,
w
usuwa
z organizmu toksyny, radionuklidy i utlenione produkty metabolizmu) Maria, Bronisława. Do dyspozycji gości
go
goś
jest także centrum fitness,
sauna fińska,
ska, plac zabaw dla dzieci, sala konferencyjna. Na terenie hotelu dost
dostępny
pny jest plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe,
ścieżki zdrowia .
W restauracji w hotelu wyżywienie
ywienie serwowane jest w formie -Szwedzkiego
Szwedzkiego bufetu”, m.in. dania kuchni ukraińskiej,
ukrai
europejskiej, a także
żywność dietetyczna zgodnie z zaleceniami lekarza
lekarza. W lobby - barze, który znajduje się w holu hotelu, goście
goś
mogą miło spędzić czas z
rodziną i przyjaciółmi. Bar oferuje szeroki wybór kaw i herbat, koktajli, świeżych soków, oraz a dużyy wybór napojów alkoholow
alkoholowych i
bezalkoholowych . W hotelu istnieje możliwość
ść m.in wypo
wypożyczenia rowerów, sprzętu
tu sportowego oraz zamówienia transferu, czy usługi
concierge.
Wyjątkowa lokalizacja hotelu w pobliżu
u karpackiego lasu, przestronne i komfortowe pokoje, rozwini
rozwinięta
ta infrastruktura medyczna, sprawiają
że sanatorium "Leśna pieśń”” jest najlepszym miejscem wypoczynku oraz leczenia w Truskawcu.

Zakwaterowanie w Hotelu Leśna Pieśń:
Pokoje 2-osobowe z łazienką, ręcznikami,
cznikami, TV, lodówka, suszarka do włosów, czajnik elektryczny, naczynia
Wyżywienie:
Wyżywienie 3 x dziennie (bufet)
Pakiet zawiera:
- przejazd autokarem
- zakwaterowanie: w pokoju 2 os. standard
- wyżywienie: 3 x dziennie;
- pakiet zabiegowy:
Zabiegi ich rodzaj i ilość są przepisywane przez lekarza na podstawie dokumentacji medycznej oraz badania. W pakiecie
leczniczym jest ok 4-5 zabiegów, kąpiele
piele hydroozonowe,
hydroozonowe kąpiele perełkowe, kąpiele aromatyczne, okłady z ozokerytu (wpływ na
oddychanie, krążenie
enie krwi, metabolizm, narządy
narzą ruchu), terapia Darsonwale, pianki tlenowe, inhalacje,
inhalacje Jaskinia Solna, Pijalnia wód
leczniczych, Naftusia, Maria, magnetoterapia, terapia laserowa, elektroterapia, terapia ultradźwiękowa
ękowa
- siłownia, basen, sala komputerowa, sala zabaw dla dzieci, opiekunka od 8-20
- ubezpieczenie:: Travel Word TU EUROPA S.A (KL, NNW, bagaż);
baga
Cena nie zawiera:
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (3% wartości
warto
imprezy);
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych;
Możliwość dodatkowych zabiegów (dużo tańszych
ńszych ni
niż w Polsce!!!)
dostępnych w Hotelu Leśna Pieśń, jak i w samym Uzdrowisku (medyczne, okulistyczne, stomatologiczne ginekologiczne, kosmetyczne,
delfinoterapia, rezonans, tomografia itp.).

UWAGA!!! - Na UKRAINĘ
UKRAIN wymagany jest WAŻNY
NY PASZPORT

