
Tutaj
przyjeżdża

każdy, kto chce
zrelaksować
swoje ciało i

duszę.

ul. Cieszyńska 12/1-2

30-015 Kraków

tel 12 294 61 20

www.terratour.pl

terrabiuro@terratour.pl

TERRA TOUR 

 

Zapraszamy
do wypoczynku

w Kurorcie 
Truskawiec

Ukraina
Sanatorium

Arkada

W samym sercu miejscowości
Truskawiec, na terenie parku, 300
metrów od głównej pijalni wody
mineralnej znajduje się kompleks
sanatorium „Arkada”. To przytulny
4-piętrowy budynek, który oferuje
zakwaterowanie w 49 pokojach o
różnym standardzie. Obiekt posiada
własną bazę zabiegową. Na terenie
Sanatorium darmowe WIFI.
Wyżywienie trzy razy dziennie -
dietetyczne 
Bezpłatny parking.



1-no osobowy standard:
10 m², łózko jednoosobowe, TV, zastawa stołowa,
umywalka, łazienka i prysznic na korytarzu.
2-o osobowy standard: , dwa łózka jednoosobowe,
TV, lodówka, zastawa stołowa, kabina
prysznicowa,toaleta. 
Pół lux 1 kategorii :  dwuosobowe łózko, TV,
lodówka, klimatyzacja, zastawa, toaleta, kabina
prysznicowa, suszarka do włosów, . 
Pół lux  2 kategorii : dwa [pojedyncze łóżka, TV,
lodówka, klimatyzacja, zastawa, toaleta, kabina
prysznicowa, suszarka do włosów, . 
Lux dwupokojowy:  -sypialnia (dwu osobowe łózko,
TV, pokój wypoczynkowy, sofa, TV, lodówka,
klimatyzacja, mikrofalówka, czajnik elektryczny,
żelazko, zastawa stołowa) wanna, toaleta, suszarka
do włosów, balkon.
Apartament: trzypokojowy,- sypialnia (dwu osobowe
łózko, TV, klimatyzacja), pokój gościnny (sofa, TV,
klimatyzacja) jadalnia-kuchnia (sofa, stół , lodówka,
mikrofalówka, czajnik elektryczny, żelazko, zastawa
stołowa i do herbaty, naczynia), 2 łazienki.

Sanatorium „Arkady” wykorzystuje potencjał
rekreacyjny i medyczny regionu (woda mineralna,
wosk mineralny, diety, fizykoterapię,
klimatoterapię i fizjoterapię) dostarcza diagnostyki
i zabiegów, które przyczyniają się do skutecznego
leczenia takich chorób: układ moczowo-płciowy,
układ hormonalny, choroby współistniejące.
Testy diagnostyczne oparte są na stanie
funkcjonalnym i dynamice procesu leczenia
pacjenta. Procedury uwzględnione w
kosztach leczenia: Kąpiele sosnowe, kąpiele
„tlenowe”, masaż podwodny, bicze wodne,
hydro-laserowy masaż dziąseł, leczenie
ozokerytem, aromaterapia, masaż,
fizjoterapia, kliniczne,
biochemiczne, bakteriologiczne badanie
moczu, żółci, poziomu pH, wykrywanie
duodedalne, identyfikacja infekcji H. pylori,
USG, EKG, fibrohastroduodenoskopia,
sigmoidoskopia. cystoskopia, opieka
medyczna.

Profil leczenia:
- choroby nerek i dróg oddechowych (kamica
nerkowa, skaza kwasu moczowego,
przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek,
przewlekłe zapalenie pęcherza)
- choroby przewodu pokarmowego
(owrzodzenie żołądka i dwunastnicy,
owrzodzenia 12, zapalenie żołądka, zapalenie
pęcherzyka żółciowego, zapalenie wątroby)
- choroby układu mięśniowo-szkieletowego
(osteoporoza, zapalenie stawów, choroba
zwyrodnieniowa stawów)
- zaburzenia metaboliczne (otyłość)
- choroba układu hormonalnego (cukrzyca,
choroba tarczycy)
- Choroby układu nerwowego (dystonia
wegetariańska, dystonia neurokręgowa)
- choroby układu sercowo-naczyniowego
(nadciśnienie, choroba niedokrwienna)
- choroby układu oskrzelowo-płucnego
(zapalenie oskrzeli, katar naczyniowy,
przewlekłe zapalenie płuc)

PROFILE LECZENIALECZENIEZAKWATEROWANIE



wybraną przez Państwa ilość
noclegów
wyżywienie trzy razy dziennie
zabiegi zalecone przez lekarza
ubezpieczenie NNW
Za dodatkowa opłatą możemy
zapewnić  transfer z Lwowa do
Truskawca :
1-4 os. -  165 PLN
4-8 os. - 215 PLN

Cena zawiera:

 


