
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Truskawiec - malowniczo położone miasteczko u podnóża Karpat 

posiada liczne źródła wód leczniczych takich jak: Naftusia, Maria, 

Bronisława, Józia których niesamowite właściwości znane są od 

połowy XIX wieku. Najbardziej znaną wodą jest „Naftusia”. Lekko 

mineralizowana, o dużej zawartości związków organicznych, 

charakterystycznym smaku i lekkim zapachu nafty.                               

Posiada właściwości poprawiające funkcję wątroby, wypłukuje 

piasek z nerek, oczyszcza organizm, wzmacnia system 

odpornościowy. Drugim najbardziej znanym produktem 

leczniczym Truskawca jest wosk ziemny ozokeryt. Najczęściej 

stosowany jest w leczeniu: zwyrodnienia stawów, wrzodach 

żołądka, zapaleniu prostaty, bólach kości jak i chronicznych 

bólach całego ciała. 

Wyjazd o god. 5.00. Przejazd w kierunku granicy. Około godziny 

14.00 przyjazd do sanatorium w Truskawcu. Zakwaterowanie. 

Obiad. Czas wolny na zapoznanie się z sanatorium. Kolacja 

godz.19.00. Wyjazd w kierunku Polski ok.12.00. Przerwa na posiłek 

we własnym zakresie. Przyjazd około godz. 21.00 (czas przyjazdu 

uzależniony od przejścia granicznego). 

 
ZAKWATEROWANIE : KOMPLEKS SANATORIUM ROYAL SPA 

  „Sanatorium Promenade  3* blisko centrum, pokoje 
dwuosobowe o wysokim standardzie (czajnik, szlafrok, kapcie, 
podstawowe kosmetyki). Wszystkie pokoje są umeblowane I 
wyposażone w klimatyzację, telefon, telewizor, mini-bar, sejf. 
Wi-fi w wydzielonych miejscach.  

Recepcja oraz główna restauracja znajdują się w części Royal 
Grand. Baza medyczna oraz SPA zlokalizowane są w części 
Cezar i Geneva. 

 
  WYŻYWIENIE: - wyżywienie 3 dziennie w formien bufetu. 

                                                                                            
Główną zaletą kompleksu sanatoryjnego  jest największe 

CENTRUM SPA & WELLNESS, Do dyspozycji Gości: 
 

- 11 BASENÓW: jacuzzi z wodą morską, zewnętrzne jacuzzi z 

wodą termalną, otwarty basen z właściwościami leczniczymi 

Morza Martwego. 

- KOMPLEKS SAUN: 20 tradycyjnych łaźni i saun: rzymska, 

turecka, rosyjska bania, fińska sauna, sanarium, aromasauna, 

aromaterapia, groty solne, infrared sauna.                                                                                        

-SIŁOWNIA.                                                                                                                      
- KRĘGLE, BILIARD.    

- 2 profesjonalne KORTY DO SQUASHA.  

 

  UKRAINA - TRUSKAWIEC  

POBYT SANATORYJNY 

 Royal Hotel & SPA Resort Promenade *** 
                                                           

 



 
 
 

Konsultacje medyczne wraz z podstawowym pakietem zabiegów: 
Zabiegi wykonywane są w dni robocze. 
 
Testy: 
•badanie ogólne krwi, badanie ogólne moczu, badanie czynności wątroby, 

poziom cukru we krwi, kwas moczowy, białko całkowite. 

Konsultacja: 
• Konsultacja terapeuty, Konsultacja pediatry                                                                               
• Konsultacja stomatologa, Konsultacja ginekologa                                                            
• Konsultacja endokrynologa, Konsultacja urologa                                                           
• Konsultacje kardiologa , Konsultacja neurologa                                                                     
• Konsultacje z dermatologiem, Konsultacje okulisty                                                              
• Konsultacje dietetyka, Konsultacja reflexologists 
• Kąpiele mineralne, kąpiele węglowe.  

Wodolecznictwo:                                                                

 • prysznic okrągły,     • prysznic “ascending”.  

Fizjoterapia: 

• cynkowanie, elektroforeza                                                                                                          
• amplipulsem , magnes                                                                                                               
• Darsonwale, Rura Quartz                                                                                                            
• UHF , UHF - terapia & quot; podpuszczka & quot; 
• SMV – leczenie, Inhalacje 
 
Ozokeryto Terapia (Ozokerite terapia). 
 

 Cena obejmuje: 
 

•  przejazd autokarem, opłaty parkingowe i drogowe  

•  noclegi w sanatorium „ Promenade” pokoje dwuosobowe- standard  

•  z łazienkami (szlafrok, czajnik, kapcie, podstawowe kosmetyki) 

•  wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu 

•  konsultacja medyczna lekarska  

•  korzystanie z centrum SPA bez ograniczeń 

•  od 4 do 5 zabiegów dziennie (ustala lekarz) 

•  podstawowe badania lekarskie                                                                           

•  ubezpieczenie Kl i NNW( podstawowe) 

 

                                                      Za dodatkową opłatą   

                                                         - nie obowiązkowe ubezpieczenie od chorób przewlekłych  

  - cena ok 40zł w  zależności od daty urodzenia                             
- nie obowiązkowe ubezpieczenie od kosztów  

   rezygnacji 50 zł. 

 

   Uwaga !     

   Przy wyjazdach na Ukrainę wymagany jest paszport. 

 

TERMIN POBYT CENA 

19.04.20 28.04.20 9 1 500 zł 

11.05.20 25.05.20 14 2 150 zł 

26.05.20 09.06.20 14 2 150 zł 

02.05.20 09.05.20 7 1 190 zł 

11.05.20 25.05.20 14 2 150 zł 

24.05.20 31.05.20 7 1 190 zł 

12.06.20 24.06.20 12 1 900 zł 

24.06.20 06.07.20 12 1 900 zł 

06.07.20 18.07.20 12 1 900 zł 

16.08.20 25.08.20 9 1 500 zł 

09.09.20 21.09.20 12 1 900 zł 

21.09.20 03.10.20 12 1 900 zł 

03.10.20 15.10.20 12 1 900 zł 

CENA PRZEJAZDU AUTOKAREM W OBIE STRONY WYNOSI 170 ZŁ 

ORGANIZATOR: 
CENTRUM PODRÓŻY   
MARIMPEX TRAVEL  

 
ul.Karmelicka 32 w Krakowie 

tel. 605 569 757 
www.marimpextravel.pl 

marimpex.travel@gmail.com 



 

 

 

 

 


