
1.                            TRUSKAWIEC - UKRAINA 

       

         Dzień pierwszy 

 Wylot z wyznaczonego lotniska 
 Przejazd do Uzdrowiska w Truskawcu (Ukraina). Zakwaterowanie. Obiad 
 Wizyta lekarska (obowiązkowa, zgodna z harmonogramem) 
 Kolacja 
 Czas wolny 

 

 2  Dzień drugi - Dzień szósty 

 Śniadanie 
 Zabiegi rehabilitacyjne 
 Obiad. Czas wolny 
 Kolacja. Czas wolny 

 

 7.    Dzień siódmy 

 Śniadanie 
 Wykwaterowanie 
 Transfer do Lwowa. Przelot do miejsc zamieszkania (w turnusie 12-dniowym 

kuracjusze pozostają na dalsze zabiegi) 

 

TRUSKAWIEC to jedno z najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie, położony na 
malowniczym wzgórzu Karpat, w odległości 100 km od Lwowa. Klimat Truskawca 
oraz oferowane zabiegi pomagają w leczeniu chorób nerek (kamica), układu 
moczowego, wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, przewodu pokarmowego, 
cukrzycy, chorób kobiecych i zapaleniach prostaty. 

Wyjątkowy dar natury tego regionu, który jest unikalny w skali światowej, ma 
właściwości czyszczące, promuje usuwanie piasku i drobnych kamieni i zapobiega 
ich powstawaniu, ułatwia trawienie, korzystny wpływ na metabolizm, wzmacnia 
system odpornościowy, sprzyja szybkiej rehabilitacji. Przyjemne spędzenie czasu 
umożliwiają również liczne kawiarnie, restauracje, sale koncertowe i muzea.  

  

 » ROYAL HOTEL & SPA RESORTS   to czterogwiazdkowy kompleks sanatoryjno-
wypoczynkowy , jeden z najlepszych i najbardziej nowoczesnych centrów SPA w 
Truskawcu, ale również i na Ukrainie, składający się z 4 obiektów:  
SPA-hotel"Genewa" (czynny od roku 2005), Royal Medical Hotel "Cesar" (czynny 
od roku 2007), SPA-Hotel "Promenad" (czynny od roku 2008 roku) oraz "Royal 
Grand Hotel" (najnowszy, otwarty w 2011 roku).  



Do dyspozycji Gości resort oddaje:  

 11 basenów: jacuzzi z wodą morską, zewnętrzne jacuzzi z wodą termalną, 
otwarty basen z właściwościami leczniczymi Morza Martwego, basen dla 
dzieci 

 kompleks saun: 20 tradycyjnych łaźni i saun: rzymska, turecka, rosyjska bania, 
fińska sauna, solarium, aromasauny, aromaterapia, groty solne, infrared 
sauna, sauna dla dzieci 

 siłownia o powierzchni 280 m2  
 sala fitness 
 2 profesjonalne korty do gry w squasha 
 kręgle 

Wszystkie pokoje oferują najwyższe standardy zakwaterowania i gościnności, które 
spełnią oczekiwania najbardziej wymagających Gości. Goście resortu korzystają z 
głównej restauracji "Royal", gdzie są serwowane  3 posiłki dziennie w formie 
bufetu.  

W CENĘ POBYTU WLICZONE SĄ: 

 DIAGNOSTYKA: badanie ogólne krwi, badanie ogólne moczu, 
badanie czynności wątroby, poziom cukru we krwi, kwas moczowy, białko 
całkowite 

 ZABIEGI LECZNICZE: KĄPIELE MINERALNE (pearl - kąpiele mineralne, 
kąpiele węglowe), WODOLECZNICTWO (prysznic okrągły, prysznic 
“ascending”), FIZJOTERAPIA (cynkowanie, elektroforezy, amplipulsem, 
magnes, darsonwale, rura Quartz, UHF, UHF terapia podpuszczka, SMV 
leczenie, inhalacje) 

 KONSULTACJE: terapeuty, pediatry, stomatologa, ginekologa, 
endokrynologa, urologa, kardiologa, neurologa, dermatologa, okulisty, 
dietetyka, reflexologisty 

  

 » HOTELOWO - KURORTOWY KOMPLEKS KARPATY  to czterogwiazdkowy 
obiekt, znajdujący się z południowo-wschodniej części miasta, na brzegu 
malowniczego jeziora, w sąsiedztwie lasu. Prócz 438 miejsc noclegowych posiada 
własną restaurację, bar disco, lobby bar, własną pijalnię wód mineralnych, SPA wraz 
ze sportowym i diagnostyczno-leczniczym centrum, bazę konno-sportową, salon 
fryzjerski, kosmetyczny, aptekę, bibliotekę, salę koncertową, salę bankietowo-
konferencyjną, wypożyczalnię rowerów. 

Wszystkie pokoje wyposażone są w lodówkę, TV satelitarną, mini-sejf, telefon z  
połączeniem międzynarodowym, łazienkę, suszarkę do włosów oraz Wi-Fi. 

W CENĘ POBYTU WLICZONE SĄ: 

 DIAGNOSTYKA: badania kliniczne i biochemiczne (4 opcje), intubacja 
dwunastnicy, pH-metria, EKG,  ektoromanoskopia 

 ZABIEGI LECZNICZE: łazienki mineralne, aplikacje ozokerytu, nawadniania, 
inhalacje, mikroklizmy (mikrolewatywy), enteralna (wewnętrzna) tlenoterapia 



(pianka z tlenu), picie wód mineralnych, ziołolecznictwo, zabiegi 
ginekologiczne, zajęcia na siłowni 

 KONSULTACJE: urologa, terapeuty, ginekologa, dermatologa, kardiologa, 
neuropatologa, proktologa, endokrynologa 

DODATKOWO PŁATNE: 

 DIAGNOSTYKA: fibrogastroduodenoskopia, diagnostyka bakteriologiczna 
chorób urologicznych, ginekologicznych i wenerycznych, USG (ultradźwięk, 9 
opcji), USG naczyń, USG serca, test przesiewowy immunologiczny oparty na 
ukrytej krwi w stolcu (Cito test FOB), biochemiczna analiza krwi (17 opcji), 
kolposkopia, rentgenografia, rentgenoskopia, reowazografia, 
reoencefalografia, test oddechowy w celu określenia zakażenia żołądka 
(Helicobacter pylori) 

 ZABIEGI LECZNICZE: *NEW* laserowa terapia,*NEW* Naftalan treatment, 
*NEW* karboksiterapia, suche kąpiele dwutlenkiem węgla, manualny (ręczny) 
i podwodny masaż, hidrokolonoterapia, stomatologia i protetyka, 
niechirurgiczne leczenie hemoroidów, *NEW* presoterapia, *NEW* 
plazmolifting, speleoterapia, ozonoterapia, insuflacje ozonowe uszne, leczenie 
chorób urologicznych, andrologicznych, ginekologicznych i wenerycznych, 
niechirurgiczne leczenie hemoroidów, aparat trakcji kręgosłupa i wibracyjnego 
masażu mięśni i wiązadeł, refleksoterapia, wymazy z pochwy i odbytnicy (muł 
Sakski), hydropatie, sen na ulach, koagulacja podczerwienią (brodawczaki, 
kondylomy, angio, brodawki), *NEW* douching mineralne 

 KONSULTACJE: gastroenterologa, vertebrologist, dentysta, otolaryngologa, 
psychologa 

  

 » SANATORIUM SZACHTAR  to dwugwiazdkowy obiekt obejmujący część 
sypialną, centrum medyczne i diagnostyczne oraz restaurację. Sanatorium położone 
jest 2 km od dworca kolejowego i autobusowego Truskawca. Spacer do pijalni wód 
mineralnych lub do centrum miasta zajmuje ok 15 minut. Na terenie sanatorium 
znajduje się duży basen rehabilitacyjny, sauna, siłownia, boiska dla gry w piłkę, sale 
sportowe, pijalnia wód mineralnych, wypożyczalnia rowerów, biblioteka, salon 
kosmetyczny oraz bar. SZACHTAR specjalizuje się w kuracjach osób z problemami 
chorób układu pokarmowego, wątroby, nerek, pęcherza moczowego, gruczołu 
krokowego, trzustki, etc. Ulgę znajdą również cukrzycy. Uzdrowisko posiada własne 
centrum medyczne, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Efekt 
terapeutyczny zabiegów wzmacnia dieta, oraz picie wód mineralnych tj.: „Naftusia”, 
„Marusia” czy „Sofia”. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w lodówkę, TV satelitarną, łazienkę, suszarkę do 
włosów, czajnik bezprzewodowy oraz Wi-Fi. 

Sanatorium SZACHTAR uważane jest za jeden z najlepszych ośrodków 
balneologicznych w Truskawcu.  

W CZĘŚCI LECZNICZEJ ZNAJDUJĄ SIĘ: laboratoria biochemiczne, kliniczne, 
bakteriologiczne, gabinety urologiczne, proktologiczne, ginekologiczne, ultradźwięki, 
diagnostyka układu sercowo-naczyniowego, intubacja dwunastnicy i żołądka pH-
metria, badania radiologiczne z komputerowym przetwarzaniem wyników, centrum 



diagnostyczne komputerowej tomografii najbardziej nowoczesnym tomografem 
Samatom Spirit firmy "SIEMENS".  

SANATORIUM OFERUJE TAKIE ZABIEGI JAK: ultradźwięki, kąpiele, np. 
mineralne, ziołowe, wirowe, perełkowe, inhalacje, np. aromaterapeutyczne, ziołowe, 
alkaliczne, hydroterapia, np. prysznice lecznicze, aromaterapia, masaż 
manualny klasycznyfizjoterapia, np. lampa „Bioptron”, fonoforeza, galwanizacja, 
elektroforezy medyczne, mikrolewatywy, np. olejowe, ziołowe, 
diadymik, magnetoterapia, terapia ultradźwiękowa, UHF-terapia, terapia 
amplipulsem, laseroterapia, darsonwalizacja 

 


