
WCZASY
ZDROWOTNE
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Sanatorium
„Szachtar”

Biuro Podróży Gold Tour sp. z o. o.
ul. Batorego 12A, 48-200 Prudnik
tel: 77 436 38 41
fax: 77 436 38 41 wew. 101 lub 108
e-mail: goldtour@goldtour.eu
www.goldtour.eu
www.rezerwacje.goldtour.eu
facebook.com/bpgoldtour

Rezerwacje i informacje
dla Klientów indywidualnych:
Marta tel. + 48 725 000 888

Rezerwacje i informacje dla grup:
Jola tel. + 48 519 347 706
Kamila tel. + 48 519 347 700
Natalia tel. + 48 519 347 723

Świadczenia
• 10 noclegów w sanatorium, w pokojach 

2 osobowych, z pełnym węzłem sanitar-
nym, ręcznikami, telewizorem i czajni-
kiem,

• Wyżywienie: 10 śniadań, 10 obiadów  
i 10 kolacji w formie serwowane – menu 
do wyboru spośród 5 proponowanych ze-
stawów na każdy posiłek,

• Konsultacje lekarskie w dniu przyjaz-
du, podstawowe badania w pierwszych 
trzech dniach pobytu,

• Na wniosek lekarza prowadzącego dodat-
kowe bezpłatne konsultacje specjalistów: 
urologa, seksopatologa, ginekologa, kar-
diologa, endokrynologa, otolaryngologa, 
dermatologa, chirurga, okulisty, neuropa-
tologa, gastroenterologa, pulmonologa, 
dietologa, internisty,

• Minimum 7 dni zabiegowych, w tym do 
6 zabiegów dziennie. Liczba i rodzaj za-
biegu uwarunkowana jest stanem zdro-
wia pacjenta i decyzją lekarza podjętą na 
podstawie konsultacji i badań. Jeżeli z po-
wodu świąt państwowych Ukrainy liczba 
dni zabiegowych będzie mniejsza niż 7, 
to uczestnik ma prawo do wykorzystania 
zabiegów przypadających na ten dzień 
w inny dzień zabiegowy.

• Dostępne zabiegi: masaż ręczny, prysznic 
cyrkularny, kąpiele mineralne, ziołowe, 
perłowe, wanny wirowe do masażu koń-

czyn górnych i dolnych, prysznic na pro-
statę i hemoroidy, mikro-lewatywy zioło-
we i olejowe, zroszenia waginalne, zabiegi 
fizjoterapeutyczne, gimnastyka lecznicza 
w basenie, lecznicze gliny (borowiny), 
ozokeryt, inhalacje, aromaterapia, zrasza-
nie jelita grubego wodą mineralną RG-5, 
tampony rektalne, instalacje pęcherza 
moczowego, siłownia,

• W cenie: Podstawowe badania krwi, krwi 
na cukier, mocz, EKG

• W oficjalne święta państwowe Ukrainy 
(dni wolne od pracy), gabinety lekarskie 
nie wykonują zabiegów,

• Dostęp do wody mineralnej według zale-
ceń lekarza: Naftusia, Maria,

• Przejazd autokarem z miejsca zbiórki gru-
py do Truskawca i na trasie powrotnej (kli-
matyzacja, WC, DVD, barek),

• Opiekę rezydenta podczas trwania turnusu,
• Wycieczka turystyczna z przewodnikiem 

po Truskawcu,
• Ubezpieczenie KL do kwoty 15 000 Euro, 

KR do kwoty 6 000 Euro, NNW: NWI do 
15 000 PLN + NWS do kwoty 15 000 
PLN i bagaż do kwoty 1 000 PLN. Ubez-
pieczenie obejmuje następstwa chorób 
przewlekłych i nowotworowych, oraz 
gwarancję wypłaty odszkodowania oso-
bom będącym pod wpływem alkoholu 
w chwili zdarzenia.



Jedź z nami po zdrowie
do Truskawca !

• doskonała baza lecznicza
• niezwykły klimat
• wyśmienite warunki
 do wypoczynku   
• terminy - cały rok

TRUSKAWIEC to jedno z najstarszych 
i najbardziej znanych uzdrowisk na 
Ukrainie, oraz całym świecie, położo-
ny na malowniczym przedgórzu Karpat 
w odległości 100 km od Lwowa i 90 km 
od polsko – ukraińskiej granicy. Unikal-
ne w skali światowej pokłady wód mi-
neralnych (15 źródeł – Naftusia, Maria, 
Bronisława, Józia, Edward i inne), złoża 
wosku górskiego, klimat Truskawca, 
oraz zabiegi dają bardzo dobre wyniki 
leczenia i rehabilitacji osób z różnymi 
schorzeniami.
Truskawiec posiada pełną infrastruktu-
rę uzdrowiskową, w tym nowoczesne 
zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie 
wód mineralnych, parki zdrojowe i czy-
ste powietrze. Przyjemne spędzanie 
czasu umożliwiają liczne kawiarnie, re-

Sanatorium „SZACHTAR” to duży 
siedmiopiętrowy gmach, w którym 
oprócz części noclegowej znajduje się 
centrum medyczne i diagnostyczne, 
oraz restauracja. Na terenie Sanatorium 
znajduje się duży basen rehabilitacyjny, 
sauna, siłownia, boisko do gry w piłkę, 
sale sportowe, pijalnia wód mineral-
nych, biblioteka, salon kosmetyczny, 
bar. Sanatorium położone jest 1 km od 
głównej pijalni wód mineralnych, oraz 
15 min spacerem od centrum.
Sanatorium „Szachtar” uważane jest za 
jeden z najlepszych ośrodków balneolo-
gicznych w Truskawcu. Specjalizuje się 
w kuracjach osób z problemami: chorób 
układu pokarmowego, wątroby, nerek, 
pęcherza moczowego, gruczołu kroko-
wego, trzustki, cukrzycy. Uzdrowisko 

stauracje, sale koncertowe i muzea.
W Truskawcu występują trzy zasadni-
cze czynniki wpływające na unikalność 
tego miejsca pod względem leczniczym. 
Po pierwsze: klimat i czystość powie-
trza. Jest to podstawowy warunek do-
brego wypoczynku i rekonwalescencji 
kuracjuszy w sanatoriach. W samej 
miejscowości, oraz w jej okolicy nie 
funkcjonują żadne ośrodki przemy-
słowe, nie ma też żadnych czynników 
pogarszających jakość powietrza, skut-
kiem czego w Truskawcu możemy cie-
szyć się odpoczynkiem wśród wolnej 
od zanieczyszczeń przestrzeni. Kolejne 
czynniki, które wpływają na wyjątko-
wość tego miejsca to występujące tutaj 
wody lecznicze, oraz swoista odmiana 
borowiny – ozokeryt.

posiada własne centrum medyczne, wy-
posażone w najnowocześniejszy sprzęt 
diagnostyczny, oraz zatrudnia fachow-
ców z wieloletnim doświadczeniem m.in. 
kardiologów, endokrynologów, chirur-
gów, neuropatologów, pulmonologów, 
gastroenterologów, otolaryngologów, 
okulistów, dermatologów, dietologów, 
ginekologów, urologów, proktologów, 
seksopatologów.     


