PTU IN TOUR „BESKIDY”
ul. Warszawska 1
43 300 Bielsko – Biała
http: \\ www.beskidtravel.com

tel. 33/812-35-67
e-mail: biuro@beskidtravel.com

WCZASY LECZNICZO - ZDROWOTNE W TRUSKAWCU
do uzgodnienia - turnus 8-dniowy (7 noclegów) lub 13 dni (12 noclegów)
WYMAGANY PASZPORT – czas przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej to średnio 3-4 godz.
TERMINY;

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. Wypoczywali i leczyli się tutaj m.innymi Józef Piłsudski , Julian
Tuwim, Eugeniusz Bodo, Ignacy Daszyński , Adam Dymsza i Hanka Ordonówna.
Pokłady wód mineralnych są tutaj unikalne w skali światowej (15 źródeł - Naftusia, Sofia, Maria,
Bronisława, Józia, Edward i inne), złoża wosku górskiego, klimat Truskawca oraz zabiegi dają
bardzo dobre wyniki leczenia w chorobach nerek (kamica), układu moczowego, chorobach
wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy,
chorobach kobiecych i zapaleniach prostaty, chorobach dermatlogicznych,kręgosłupa i stawów
SANATORIUM ROYAL GRAND HOTEL
Hotel położony jest w centrum Truskawca posiada odkryty basen, 3 restauracje i centrum medyczne. Na terenie

Hotelu znajduje się wysokiej klasy baza diagnostyczna, co pozwala na wczesne zdiagnozowanie pacjenta i
podjęcie właściwego leczenia (wszystkie zabiegi na miejscu), pijalnia wód mineralnych,w której można się
napić słynnej wody Naftusi jak również Marii czy innych są gratisowe. Do dyspozycji ; jadalnia, bar, sala
koncertowa, apteka, biblioteka, basen , sauna, bilard.
Zakwaterowanie; pokoje 1,2-osobowe z łazienką, która dysponuje kapciami i szlafrokami. Wyżywienie 3 x
dziennie, w restauracji serwowane są dania kuchni Ukraińskiej i Europejskiej a koktajle i napoje dostępne są
w barze hotelu.
Opieka lekarza , zabiegi od 3-5 dziennie w zależności od zaleceń lekarza.
Transport autokarem w godzinach nocnych a świadczenia rozpoczynają się obiadem a kończą śniadaniem.

KOSZT OGÓŁEM; turnus 8-dniowy 1.450,00 zł / przy grupie min. 35-40 osób
W/w cena obejmuje turnusy od kwietnia do października.
w cenie; - przejazd autokarem, ubezpieczenie, 7 noclegów, wyżywienie 3 x dziennie, zabiegi lecznicze (od 3-ch
dziennie) zgodnie z zaleceniem lekarza. Korzystanie z infrastruktury tj. basen, sauna, bilard – odpłatnie.
Na miejscu istnieje możliwość zorganizowania wycieczek fakultatywnych np.
do LWOWA i DROHOBYCZA i okolicy dodatkowo płatne.
ZAPRASZAMY

