
TRUSKAWIEC 2020 
 
OFERTA POBYTU LECZNICZEGO DLA SENIORÓW  
W SANATORIUM  ELITE DNIPRO (www.elitednipro.com) 
 
 
TERMIN IMPREZY: 15.01- 30.05.2020  (7 noclegów), cena: 1350 zł/os 
Terminy po 1.06.2020 cena 1475 zł/os 
 
 
Cena zawiera: 

● transport autokarowy dowolne miasto w Polsce - Truskawiec 
(Ukraina) - dowolne miasto w Polsce 

● 7 noclegów / 8 dni 
● wyżywienie: 3 posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja w formie           

bufetu (wybór z 2-3 dań), menu kuchni ukraińskiej bazujące przede          
wszystkim na produktach sezonowych 

● opiekę polskojęzycznego rezydenta i pilota podczas całej imprezy 
● ubezpieczenie NNW + KL + bagaż 
● opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
● opłatę klimatyczną 
● wycieczkę do Lwowa 
● 4 zabiegi lecznicze wg zaleceń lekarza (m.in. picie wody 

mineralnej leczniczej np. Naftusia; picie owsa) 
● 2 wizyty u lekarzy specjalistów 
● dwa wieczorki taneczne 

 
 
! Do wjazdu na Ukrainę konieczny jest WAŻNY PASZPORT 
 
kontakt: 
Tomasz Wojnakowski tel. 604 110 212 
 email: tomekwojnakowski@op.pl 
 

http://www.elitednipro.com/
mailto:tomekwojnakowski@op.pl


 
 
 
 
Sanatorium Elite Dnipro znajduje się tuż przy wejściu do słynnego          
uzdrowiska TRUSKAWIEC, położone jest w pięknym otoczeniu       
karpackich lasów, a na jego terytorium znajduje się rozległy park.          
Sanatorium usytuowane jest vis a vis dworca autobusowego. Do         
głównego deptaka można dotrzeć w 15 minut spokojnym spacerem.         
Odleglość od Lwowa wynosi 100 km 
Elite Dnipro to wyodrębnione trzy górne piętra sanatorium Dnipro  
na 120 miejsc noclegowych, proponujące wyższy standard       
zakwaterowania wraz z wyżywieniem. Klienci zakwaterowani w Elite        
Dnipro korzystają z infrastruktury należącej do sanatorium Dnipro w         
skład której wchodzą: pijalnia wód mineralnych, jadalnia, bar, apteka,         
siłownia, basen, sauna, gabinety masażu, gabinety lekarskie i        
zabiegowe. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę, balkon, wygodne meble,         
tv, sejf oraz bezpłatny internet. 
W sanatorium Elite Dnipro funkcjonuje korpus medyczno diagnostyczny 
z najnowocześniejszym sprzętem odpowiadającym aktualnym     
wymaganiom i standardom. W ośrodku są profesjonaliści specjalizujący        
się w leczeniu chorób endokrynologicznych, metabolicznych, układu       
pokarmowego oraz moczowego 
 
LECZENIE 
Na podstawie badań zleconych przez lekarza przeprowadzonych na        
miejscu, przepisywane są odpowiednie zabiegi medyczne oraz       
ewentualna dieta. 
W uzdrowisku Truskawiec kładzie się nacisk głównie na leczenie:         
chorób układu pokarmowego: refluksu, przewlekłego zapalenia błony       
śluzowej żołądka, zapalenia okrężnicy, hemoroidów, wrzodów żołądka i        
innych narządów; przewlekłego zapalenia wątroby oraz dróg żółciowych;        
zapalenia oraz dyskinezy pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej bez        
zaostrzeń, przewlekłego zapalenie trzustki; 



 
 
Chorób układu moczowo-płciowego: 
przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek, zapalenia pęcherza      
moczowego oraz cewki moczowej; zapalenia gruczołu krokowego bez        
zaostrzeń, kamicy moczowej bez zaburzeń czynności nerek;       
nieprawidłowości rozwojowych nerek; stanów po operacjach nerek i dróg         
moczowych; przewlekłego zapalenia przydatków; impotencji;     
niepłodności u kobiet; cukrzycy; również chorób układu ruchu 
 
ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH UWZGLĘDNIONYCH W CENIE 
wg zaleceń lekarza: 
DIAGNOSTYKA - biochemiczne i kliniczne badania krwi oraz moczu;         
gastroskopia; rektoskopia; cystoskopia; cystochromoskopia; wszystkie     
rodzaje kontroli rentgenowskiej (tylko pilne);badanie ultrasonograficzne      
w zależności od choroby podstawowej; pomiar ph w żołądku; intubacja          
dwunastnicy 
ZABIEGI - kąpiele: perełka, jodła, ziołowe ekstrakty; hydroterapia:        
natryski stałe, ruchome, ozokeryt; zabiegi jelitowe: mikrolewatywy       
terapeutyczne (ziołowe, olejowe); wszystkie rodzaje fizykoterapii,      
inhalacje, gimnastyka, masaże ręczne (jeden odcinek ok. 10-15 min) 
KONSULTACJE - internista; urolog; neurolog; ginekolog; audiolog;       
dietetyk; endokrynolog; psychoterapeuta 
 
ZAKRES USŁUG MEDYCZNYCH PŁATNYCH DODATKOWO 
wg zaleceń lekarza: 
Kąpiel siarkowa; masaż wibracyjny; oczyszczanie jelit urządzeniem       
COLONOHYDROMAT; kąpiele z ekstraktem waleriany, rozmarynu;      
masaż podwodny; zielona glinka; mammografia; diagnostyka gruczołów       
mlecznych mammografem cyfrowym; elektrokardiogram komputerowy;     
biochemiczna analiza krwi; reowazografia mózgu; reowazografia      
kończyn górnych i dolnych; nieinwazyjne leczenie TERMOSPEK - 1000         
TM chronicznego zapalenia gruczołu krokowego i gruczolaka prostaty;        
grota solna; ozonoterapia; kąpiel radonowa; sucha kąpiel ozonowa;        
apiterapia; masaż miodowy królewski 



 
 
PROGRAM: 
 
DZIEŃ 1: 

● 13.00 - przyjazd; zakwaterowanie; obiad 
● 15.00 - 18.00 wizyta lekarska w celu ustalenia zakresu leczenia          

sanatoryjnego 
● 18.00 - kolacja; czas wolny 

 
DZIEŃ 2 - 6 

● 8.30 - 9.15 śniadanie 
●  zabiegi 
● 18.00 - kolacja; czas wolny 

 
DZIEŃ 7 

● 8.30 - 9.15 śniadanie 
● wycieczka fakultatywna do Lwowa 
● 18.00 - kolacja; czas wolny 

 
DZIEŃ 8 

● 8.30 - 9.15 śniadanie 
● zabiegi 
● 12.00 - wykwaterowanie; wyjazd do Polski 

 

 


