
 
Aktywny Senior Andrzej Wójcicki 
80-524 Gdańsk, ul. K. Dunikowskiego 9d/14 
www.ak-sen.pl 

TRUSKAWIEC - UKRAINA 20-29.02.2020 (10 DNI)  CENA 1750 ZŁ/OS. 

Zapisy;   e-mail. t.utw.calisia@gmail.com lub sms na tel 786 812 345  

 

 
Dzień pierwszy 

• Przejazd pociągiem na trasie Kalisz - Przemyśl 

• Transfer z Przemyśla do Uzdrowiska w Truskawcu 

• Zakwaterowanie. 

• Kolacja. Czas wolny (dla chętnych kąpiel w kompleksie basenowym „GENEVA”) 

Dzień drugi  
• Śniadanie 

• Wizyta lekarska (obowiązkowa, zgodna z harmonogramem) 

• Zabiegi rehabilitacyjne 

• Obiad. Czas wolny 

• Zwiedzanie Truskawca z przewodnikiem 

• Kolacja. Czas wolny (dla chętnych atrakcje na basenach saunach –  czynne od 9:00 – 21:00 ) 

Dzień trzeci – Dzień dziewiąty 

• Śniadanie 

• Zabiegi rehabilitacyjne 

• Obiad. Czas wolny 

• Kolacja. Czas wolny 

Dzień dziesiąty 
• Śniadanie 

• Wykwaterowanie.  

• Transfer do Przemyśla,  

• transport pociągiem do Kalisza  
 

CENA ZAWIERA: Przejazd pociągiem Kalisz – Przemyśl – Kalisz, transfer z/na dworzec Przemyśl do/z 
hotelu na Ukrainie, zakwaterowanie – hotel w kompleksie sanatoryjnym „Geneva” (pokoje 2/3-
osobowe), pełne wyżywienie - śniadanie, obiad i kolacja, pakiet zabiegów ALL SPA, 3 zabiegi /dzień, , 
pijalnie wód leczniczych, usługi SPA (basen, sauna, siłownia), wstępne badania lekarskie (rodzaj 
zabiegów ustala lekarz specjalista), opiekę lekarską przez cały okres pobytu w uzdrowisku, opłatę 
klimatyczną, ubezpieczenie NNW, KL, CP (Signal Iduna), opiekę pilota/rezydenta.  
 

CENA NIE ZAWIERA:  wycieczek fakultatywnych.  
 

Dodatkowo płatne wycieczki fakultatywne dla chętnych: 
- zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem wraz z wejściem na spektakl w Operze Lwowskiej (ok. 70 zł/os + 
cena biletu wstępu do opery) 
- zwiedzanie Drohobycza (ok. 20 zł/os) 
- delfinarium w Truskawcu (30 zł/os) 
- uroczysta kolacja z pokazem tańców narodowych w restauracji w Drohobyczu (ok. 60 zł/os) 
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