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Zapraszamy
do wypoczynku

w Kurorcie 
Truskawiec

Ukraina
Sanatorium 

"Południowy"

“Sanatorium usytuowane jest w
południowej części Truskawca, na
terenie parku, około 800 m od
głównej pijalni wód.To trzypiętrowy
budynek, którego centralna część
stanowi Ogrod Zimowy. 



Sanatorium posiada własną bazę medyczną,
która obejmuje: labolatorium kliniczne i
biochemiczne. EKG; dział laboratorium
SINEVO; urzządzenia do speleoterapii,
zokerytoterapii, hydromasażu itp .; gabinet
procedur leczenia jelit; sala proktologiczna,
dentysta
 

PROFILE LECZENIALECZENIEZAKWATEROWANIE

układu pokarmowego

wątroby

cukrzycy

nerek

pęcherza moczowego

trzustki

prostaty

gruczołu krokowego(stercz)

 układu mięśniowo-szkieletowego

schorzenia hormonalne

schorzenia neurologiczne

schorzenia ginekologiczne

układu trawiennego

LECZONE SCHORZENIA:

Jest  to jedno z lepszych sanatoriów 

Truskawca jeśli chodzi o leczenie:

 Początkowo był to elitarny obiekt dla

kosmonautów. Sanatorium posiada 130 miejsc

noclegowych  w pokojach o różnym standardzie.

Pokoje standard +, komfort, lux, super lux,

apartamenty są po remoncie. 

W obiekcie jest grota solna i bezpłatne WiFI,

własna pijalnia wód w ogrodzie zimowym,

siłownia, sauna, salon fryzjerski i kosmetyczny.

Stołówka w stylu etno.

Parking na terenie obiektu.

 



Cena zawiera:7, 10 lub 12 noclegów,

 trzy posiłki dziennie, kuchnia ukraińska,

dietetyczna, wizytę u lekarza, 

zabiegi zgodnie ze wskazaniami lekarza

ubezpieczenie NNW i KL
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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:
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“Leśna pieśń”

“Leśna pieśń” to nowy nowoczesny
hotel w Truskawcu z 
dobrze rozwiniętą infrastrukturą do
pełnego relaksu i relaksu dla całej 
rodziny Większość pokoi w hotelu
wypoczynkowym“Leśna pieśń” to 
apartamenty o powierzchni od 25 do
70 m2, 1-3 pokoje z kuchnią,
wyposażone w kuchenkę elektryczną,
bar i niezbędny zestaw naczyń.

ZE WZGLĘDU NA
LICZNE PROMOCJE 
ORAZ  STANDARDY

POKOI  CENY I TERMINY
NA ZAPYTANIE 



Centrum medyczne “AQUA MED” kompleksu
hotelowego "Lisova Pisnia" jest 
wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt
diagnostyczny, balneologiczny, 
fizjoterapeutyczny i kosmetyczny. Baza
ośrodka medycznego “AQUA MED” 
stale się rozwija i poprawia. W procesie
odnowy biologicznej wprowadzany
 jest najnowszy sprzęt, a pracownicy
okresowo przechodzą zaawansowane 
szkolenie.
LECZONE SCHORZENIA:Rehabilitacja
Narządów ruchu Profilaktyki chorób
metabolicznych, Choroby przewodu
pokarmowego, Kardiologiczne Choroby
układu naczyniowegoChoroby układy
oddechowego, Choroby
urologicznychChoroby ginekologiczne
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Rehabilitacja Narządów ruchu

Profilaktyki chorób metabolicznych,

Choroby przewodu pokarmowego,

Kardiologiczne

Choroby układu naczyniowego

Choroby układy oddechowego,

Choroby urologicznych

Choroby ginekologiczne 

LECZONE SCHORZENIA:

 boisko sportowe; 

Centrum Medyczny “AQUA MED”;

Centrum SPA “AQUA SPA”;

Сentrum kosmetologii;

Pijalnią Wód Mineralnych “NaftusIa”, “Maria”;

Restauracja (w formie bufetu);

Lobby bar; 

centrum fitness;

sala konferencyjna;

pokój dziecięcy na terenie hotelu;

interaktywny pokój;

 tenis stołowy; piłkarzyki; plac zabaw dla dzieci 

park linowy; rura;

sauna fińska

 parking;

·Wi-Fi.

Centrum SPA "AQUA SPA"

Centrum rozrywki “EXTRIM

 INFRASTRUKTURA Hotelu “LEŚNA PIEŚŃ”:



 

DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW

Bezpłatne

• pijalnia wód leczniczych;

• siłownia;

• pokój dziecięcy;

• interaktywny pokój;

• parking;

• Wi-Fi.

Dzieci mile widziane. DO 12 ROKU ŻYCIA 

NOCLEGI BEZPŁATNIE !!!

Pakiet „RO” obejmuje:

•  Zakwaterowanie;

• Wstępna konsultacja z lekarzem;

• Dzienne spożycie pianek

• fitotlenowych;

• Bezpłatne korzystanie:

• pijalnia wód medycznych;

• siłownia;

• dziedziniec i place zabaw;

• terytorium parku leśnego;

• parking;

• Wi-Fi.

Pakiet “BB”, który obejmuje:

• Zakwaterowanie

• Podstawowa konsultacja z lekarzem-

terapeutą

• Śniadanie

 

 

 Zakwaterowanie

 Trzy posiłki dziennie w  restauracji

(“Szwedzki stół”)

 Pakiet zdrowotny i  profilaktyczny “AQUA

MED-Unlimited” 

  podstawowa konsultacja u lekarza-

terapeuty;

  konsultacje w specjalistów medycznych

(ginekolog, urolog, endokrynolog,

kosmetolog);

  kompleksowe badanie ciała (diagnostyka

ultrasonograficzna ciała), testy laboratoryjne

(krew, mocz);

  nieograniczona liczba zabiegów

leczniczych (balneologiczna,

fizjoterapeutyczna, ozokerytowo-peloidowa,  

speleoterapia);

 

Pakiet “ALL SPA”, który obejmuje:

• Zakwaterowanie

• Trzy posiłki dziennie w restauracji (“Szwedzki

stół”)

• Podstawowa konsultacja u lekarza-terapeuty,                    

u lekarza-kosmetologa

• Nieograniczone korzystanie z centrum “AQUA

SPA”

Pakiet “ALL MED”, który obejmuje:

 

 

 

 


