
 OFERTA DLA GRUPY  42 OSÓB, 
WAŻNA PRZY REZERWACJI I WPŁACIE ZALICZKI 30 % do dnia 28.02.2019

Dopłata do całości na 30 dni przed wyjazdem

ILOŚĆ MIEJSC PROMOCYJNYCH OGRANICZONA

TERMIN: 

18.08 – 25.08.2019

Cena: 830 + 190 = 1020zł 
/pobyt + transport = cena/

CENA ZAWIERA: 7 noclegów w sanatorium Dniepro, w pokojach 2-osobowych standard, wyżywienie 
3x dziennie / dietetyczne, szwedzki stół, zabiegi lecznicze wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych, transport 
na trasie: ŻARNÓW-Truskawiec- ŻARNÓW /wyjazd sobota 17.08.2019/, opiekę rezydenta 
polskojęzycznego, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

CENA NIE ZAWIERA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (3% wartości imprezy), ubezpieczenia od
chorób przewlekłych (30 zł/os.), dopłaty do pok. 1-os. 200 zł, wycieczek fakultatywnych.



TRUSKAWIEC —  to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie oraz całym
świecie, położony na malowniczym przedgórzu Karpat w odległości 100 km od Lwowa i 90 km od

ukraińsko-polskiej granicy. 
Unikalne w skali światowej pokłady wód mineralnych (15 źródeł - Naftusia, Sofia, Maria, Bronisława,

Józia, Edward i inne), złoża wosku górskiego, klimat Truskawca oraz zabiegi dają bardzo dobre wyniki
leczenia w chorobach nerek (kamica), układu moczowego, chorobach wątroby, trzustki, pęcherzyka

żółciowego, chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy, chorobach kobiecych i zapaleniach prostaty.
Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, a w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne,

wspaniałe pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste powietrze. 
Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają liczne kawiarnie, restauracje, sale koncertowe i muzea. 

FAKULTATYWNE WYCIECZKI DO LWOWA, DROHOBYCZA I W KARPATY UKRAIŃSKIE

NA MIEJSCU DOSTĘPNE NIESTANDARDOWE ZABIEGI MEDYCZNE: 
np. Hirudoterapia (leczenie pijawkami), ozonoterapia i inne; 

ORAZ TAŃSZE NIŻ W POLSCE USŁUGI: 
medyczne, okulistyczne, kosmetyczne, stomatologiczne 

(wykonanie koronki ok. 30 Euro, makijaż permanentny: usta ok. 30 Euro, brwi ok. 30 Euro)

Sanatorium Dniepro-Beskid - kompleks położony jest ok. 700 m od centrum Truskawca, składający
się z dwóch obiektów: sanatorium Dniepro i hotelu Beskid. Na terenie Sanatorium Dniepro znajduje się

wysokiej klasy baza diagnostyczna, co pozwala na wczesne zdiagnozowanie pacjenta 
i podjęcie właściwego leczenia (wszystkie zabiegi na miejscu), pijalnia wód mineralnych, jadalnia,

bar, sala koncertowa, apteka, biblioteka, basen, sauna. 
W hotelu Beskid znajduje się stołówka i restauracja. Zabiegi lecznicze w Sanatorium Dniepro,

położonym po przeciwnej stronie ulicy. 
Pokoje 1,2-osobowe z łazienką, TV i lodówką o standardzie turystycznym. 

Wyżywienie 3 x dziennie – dietetyczne, szwedzki stół.

ORGANIZATOR: BIURO TURYSTYKI  „ JOANNA”,
INFOLINIA: 801 000 674, tel / fax: 71/344 19 30, tel. 71/3418462,  www.joannawroc.pl, www.joanna.holiday  biuro@joannawroc.pl

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74/30 a


