Tutaj
przyjeżdża
każdy, kto chce
zrelaksować
swoje ciało i
duszę.

Zapraszamy
do wypoczynku
w Kurorcie
Truskawiec
Ukraina
Sanatorium
“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.

TERRA TOUR
ul. Cieszyńska 12/1-2
30-015 Kraków
tel 12 294 61 20
www.terratour.pl
terrabiuro@terratour.pl

ZE WZGLĘDU NA
LICZNE PROMOCJE
ORAZ STANDARDY
POKOI CENY I TERMINY
NA ZAPYTANIE

ZAKWATEROWANIE

INFRASTRUKTURA Hotelu “LEŚNA PIEŚŃ”:

LECZENIE

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

Rehabilitacja Narządów ruchu
Profilaktyki chorób metabolicznych,
Choroby przewodu pokarmowego,
Kardiologiczne
Choroby układu naczyniowego
Choroby układy oddechowego,
Choroby urologicznych
Choroby ginekologiczne

PROFILE LECZENIA

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

DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW
Bezpłatne

Pakiet “ALL SPA”, który obejmuje:

• pijalnia wód leczniczych;

• Zakwaterowanie

• siłownia;

• Trzy posiłki dziennie w restauracji (“Szwedzki

• pokój dziecięcy;

stół”)

• interaktywny pokój;

• Podstawowa konsultacja u lekarza-terapeuty,

• parking;

u lekarza-kosmetologa

• Wi-Fi.

• Nieograniczone korzystanie z centrum “AQUA

Dzieci mile widziane. DO 12 ROKU ŻYCIA

SPA”

NOCLEGI BEZPŁATNIE !!!

Pakiet “ALL MED”, który obejmuje:

Pakiet „RO” obejmuje:

Zakwaterowanie

• Zakwaterowanie;

Trzy posiłki dziennie w restauracji

• Wstępna konsultacja z lekarzem;

(“Szwedzki stół”)

• Dzienne spożycie pianek

Pakiet zdrowotny i profilaktyczny “AQUA

• fitotlenowych;

MED-Unlimited”

• Bezpłatne korzystanie:
• pijalnia wód medycznych;
• siłownia;

podstawowa konsultacja u lekarzaterapeuty;
konsultacje w specjalistów medycznych

• dziedziniec i place zabaw;

(ginekolog, urolog, endokrynolog,

• terytorium parku leśnego;

kosmetolog);

• parking;

kompleksowe badanie ciała (diagnostyka

• Wi-Fi.

ultrasonograficzna ciała), testy laboratoryjne

Pakiet “BB”, który obejmuje:

(krew, mocz);

• Zakwaterowanie

nieograniczona liczba zabiegów

• Podstawowa konsultacja z lekarzem-

leczniczych (balneologiczna,

terapeutą

fizjoterapeutyczna, ozokerytowo-peloidowa,

• Śniadanie

speleoterapia);

