
                                                                                                                      

                                                                                                                      

 

                      

Sanatorium POŁUDNIOWY  

Truskawiec - Ukraina 

Termin: 16.08-26.08.2020    Cena: 1.995zł/os. 

 

PROGRAM WYJAZDU: 

 
1 dzień: Wyjazd ze Świętochłowic w godzinach nocnych. Przejazd  
do Sanatorium Południowy w Truskawcu na Ukrainie. Zwiedzanie obiektu  
z obsługą hotelu. Zebranie w sali konferencyjnej- przekazanie kluczy  
do pokoi, książeczek zabiegowych pacjenta. Zakwaterowanie, obiad. 
Konsultacja medyczna z doborem zabiegów. Kolacja i nocleg. 
 
2 dzień - 10 dzień: Śniadanie. Możliwość korzystania z zabiegów oraz 
świadczeń zawartych w cenie pakietu. Obiad, kolacja oraz nocleg. 
 
11 dzień: Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną  
do Świętochłowic. 
 
TRUSKAWIEC - jest to jeden ze starszych kurortów na Ukrainie, położony 
na malowniczym przedgórzu Karpat w odległości 100 km od Lwowa i 90 km 
od ukraińsko-polskiej granicy. Truskawiec posiada pełną infrastrukturę 
uzdrowiskową i rozległy 50-hektarowy Park Zdrojowy. Przyjemne 
spędzenie czasu umożliwiają liczne kawiarnie, restauracje, sale koncertowe 
i muzea. Najbardziej znaną leczniczą wodą jest słynna Naftusia, która 
stanowi absolutny unikat na skalę światową. 
 
SANATORIUM POŁUDNIOWY położony jest w górnej części kurortu 
Truskawiec w parku zdrojowym,  w harmonii komfortu i spokoju.  Ten 
obiekt o niezwykłej architekturze został zbudowany  dla astronautów  
w 1976 roku. Południowy przyjmuje tylko 130 gości naraz, co pozwala 
stworzyć bardzo ciepłą, niemal rodzinną atmosferę.  Panują tu cisza i spokój 
24 godziny na dobę.  Unikalny ogród zimowy z egzotycznymi ptakami –  
niezapomniane miejsce w sanatorium, przeznaczone do relaksu  
i duchowego uzdrawiania. Na terenie obiektu: sauna z  basenem, fryzjer, 
manicure,  pedicure, kosmetolog, sala konferencyjna, sala w stylu 
ukraińskim dla wieczorków tematycznych, koncertów, imprez, bar (kawa, 
herbaty, soki, słodycze) 
 
Jedną z głównych zalet Sanatorium Południowy jest wysoki profesjonalizm  
i serdeczność personelu medycznego, indywidualne podejście do każdego 
pacjenta i  kontakt psychologiczny  z każdym z nich. 
 
Sanatorium Południowy wyróżnia się dobrym standardem zakwaterowania: 
przestronne pokoje, wysokie sufity, balkony od strony południowej. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor, lodówkę, balkon, pełny węzeł 
sanitarny, czajnik, naczynia, 2 ręczniki na osobę.  
 
 
 

Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF” 

ul. Ozimska 38/2, 45-058 Opole 

tel.: 77 454 08 82, 77 456 41 22, kom.: +48 668 366 662 

www.alf.com.pl   e-mail: rezerwacje@alf.com.pl 

http://www.alf.com.pl/


SPECJALIZACJA SANATORIUM: 
Leczenie chorób układu pokarmowego, oraz moczowego, chorób wątroby, 
nerek, trzustki, gruczołu krokowego, metabolizmu, cukrzycy, układu 
mięśniowo-szkieletowego. 
 
PRZYKŁADOWE ZABIEGI: Kąpiele mineralne (osteoporoza, nerwica, 
choroby skóry), masaż podwodny całego ciał, prysznic cyrkularny, wirówki 
na kończyny górne i dolne, grota solna bez ograniczenia czasu, masaż ręczny 
klasyczny, gimnastyka lecznicza, siłownia, elektroforeza, magnetoterapia, 
laser z ozonem, ultradźwięki. 
 
PRZYKŁADOWE BADANIA MEDYCZNE: 
morfologia krwi, badanie moczu, badanie moczu na stan zapalny prostaty, 
EKG, USG jamy brzusznej 
 
Świadczenia zawarte w cenie:  
 Przejazd komfortowym autokarem (WC, barek, klimatyzacja) 
 Zakwaterowanie: 10 noclegów w Sanatorium Południowy, pokoje 2 os.  

z łazienkami 
 Wyżywienie (posiłki serwowane): 10 śniadań, 10 obiadów, 10 kolacji 
 8 dni zabiegowych (od poniedziałku do soboty), badania medyczne 
 Ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL (20.000 Euro), bagażu (1.000 zł),      

CP (choroby przewlekłe) 
 Opieka pilota 
 
 

 


