
BIURO PODRÓŻY PIELGRZYMKOWO – TURYSTYCZNE 

 „PIOTR- TRAVEL” 

Zaprasza  
na turnus rehabilitacyjno – rekreacyjny  

Sanatorium „Południowy”  
w Truskawcu – Ukraina  

22.09 – 03.10.2019 /12 dni/  koszt: 1980 zł 
 

Sanatorium POŁUDNIOWY położony jest w górnej części kurortu Truskawiec w Parku Zdrojowym,  w harmonii 
komfortu i spokoju. Unikalny Ogród Zimowy z egzotycznymi ptakami –  niezapomniane miejsce w sanatorium, 
przeznaczone do relaksu i duchowego uzdrawiania. Wyróżnia się POŁUDNIOWY dobrym standardem 
zakwaterowania: przestronne pokoje, wysokie sufity, balkony od strony południowej. Wszystkie pokoje 
wyposażone są w telewizor, lodówkę, pełny węzeł sanitarny, nowe mebli, czajnik, naczynia, 3 ręczniki na osobę.  

 
TRASA I: Wyjazd z Białegostoku o godz. 16:30, Bielsk Podl. 17:30, Siemiatycze 18:00, Łosice 19:00, 
Międzyrzec Podl. 20:00, Radzyń 20:30, Lublin 21:30, Zamość 23:00,  
TRASA II: Ełk 15:00, Łomża 16:30, Zambrów 17:00, Ostrów Maz. 17:30, Wyszków 18:00, Warszawa 18:30, 
Siedlce 19:30, Międzyrzec Podl. 20:00 
 

CENA ZAWIERA                                                                                                                          
- dojazd i powrót autokarem turystycznym. 
- zakwaterowanie w pokojach 2 -osobowych 
- wyżywienie dietetyczne 3-razowe na zamówienie 
- picie wody mineralnej na terenie sanatorium  
- podstawowe badania  
- 5-7 zabiegów dziennie według zaleceń lekarza                                                             
 -  program kulturalny (niepłatne pokazy, odczyty, występy, etc). 
- całodobową opiekę pielęgniarską 
- opiekę pilota oraz zdalną opiekę rezydenta w trakcie pobytu 
- ubezpieczenie KL 10 000 euro i NNW 15 000 zł  
Uwaga. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych 
 

SPECJALIZACJA  SANATORIUM  
Leczenie chorób układu pokarmowego, oraz moczowego, chorób wątroby, nerek, trzustki, gruczołu krokowego, 
metabolizmu, cukrzycy, otyłości,  układu mięśniowo-szkieletowego. 
 

Badania i procedury w cenie pobytu sanatoryjnego:  
Morfologia krwi, Badanie moczu, EKG, USG wszystkich organów jamy brzusznej (+ prostata), Kąpiele mineralne, 
Masaż podwodny całego ciała, Prysznic na prostatę, hemoroidy, organy kobiece, Prysznic cyrkularny, Bicze 
szkockie, Wirówki dla kończyn górnych i kończyn dolnych, Mikrolewatywy ziołowe i olejowe, Płukanie jelita 
grubego wodą mineralną RG-5, wywarem ziołowym, Grota solna, Masaż ręczny klasyczny, Gimnastyka lecznicza, 



siłownia, Profilaktor Jewminowa (leczenie kręgosłupa). Zabiegi fizjoterapeutyczne: Tubus-kwarc, Elektroforeza, 
Amplipuls, Diadynamik, Magnetoterapia, Laser, Darsonwal, Ultradzwięk, UWCZ, in.                                         

Zabiegi dodatkowo płatne: Presoterapia; Masaż miodowy, antycellulitowy, próżniowo-wałkowy; Okłady 
czekoladowe, cytrynowe, algowe, borowinowo -parafinowe.         

Infrastruktura: pijalnia wód mineralnych; sauna z basenem; fryzjer, manicure,  pedicure, kosmetolog; sala 
konferencyjna; sala w stylu ukraińskim dla wieczorków tematycznych, koncertów, imprez; bar (alkohol, kawa, 
herbaty, soki, słodycze); parking strzeżony w cenie pobytu; Wi-Fi                                                                                                                        

DLA OSÓB CHĘTNYCH, ZA DODATKOWĄ  ODPŁATNOŚCIĄ POLECAMY:              

 *Wieczór integracyjny z muzyką i tańcami - 40 zł.                                                       

*Program pokazowy w Delfinarium „Oskar” w Truskawcu - 30 zł.                                   

*Wycieczka z przewodnikiem do Drohobycza - miasta Bruno Schulza - 30 zł.            

*Całodzienna wycieczka (w niedzielę) z przewodnikiem do Lwowa (przy minimum 30 osobach chętnych) – 60 zł + 
30 zł obiad.                                                                                

*Wieczór Ukraiński z zespołem „Barwy Karpat”, kolacją, tańcami w Drohobyczu – 85 zł  

INFORMACJE.                                                                                               

Obowiązującą walutą na Ukrainie jest hrywna (UAH), którą można kupić na granicy lub w samym Truskawcu. Jej 
kurs waha się w granicach: 1 UAH = 0,14 - 0,15 zł. Inne waluty są zbyteczne, wystarczą złotówki. W większości 
sklepów, kawiarń, restauracji można płacić kartą bankomatową. Na stoiskach bazarowych można płacić 
złotówkami. Dla chętnych możliwość uczestnictwa w liturgii w języku polskim w kościele p/w Wniebowzięcia 
NMP w Truskawcu. Dojście z sanatorium Południowy do świątyni zajmuje zaledwie 20 minut (przez park 
uzdrowiska).                                                          

WARUNKI UCZESTNICTWA                                                                                            

 I rata 500 zł, wymagana jest przy złożeniu zamówienia (podpisanie umowy).                     

II rata (stanowiąca pozostałą część ceny) wymagana w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia imprezy.  
NALEŻY POSIADAĆ WAŻNY PASZPORT. 

 
 

Informacje i zapisy:   Międzyrzec Podlaski ul. Brzeska 23   
tel./fax: 083/371-68-31, kom 600 301 704 (9.00 – 17.00)  
kom.: 604 464 878, 604 464 877 (8:00 – 20:00)  
e- mail: biuro@piotrtravel.pl    www.piotrtravel.pl 
Nr. konta: P.H.U.”PIOTREX” Eksport-Import Piotr Łosicki ul. Brzeska 23, 21-560 Międzyrzec Podl.  
PKO BP: PLN: 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171  

 
 


