Sveikas poilsis Truskavec (Ukraina) sanatorijoje
“Vesna”
Programa:
Išvykimai autobusu vykdomi kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį.
Išvykimai lėktuvu vykdomi kiekvieną dieną (skrydis Vilnius – Lvovas – Vilnius su persėdimu Kijeve)

Sanatorinis gydymas Truskavece. Sanatorijoje Vesna gydymui naudojamas gydomasis
mineralinis vanduo „Naftusia“- unikalus pagal savo sudėtį ir neturi analogų pasaulyje.
Pačiame Truskaveco centre, vos 100 metrų iki mineralinio vandens biuveto Nr 1 įsikūrusi sanatorija
Vesna, kuri bet kuriuo metu laiku sulaukia daug poilsiautojų. Netoliese yra centrinė miesto aikštė,
kurioje rasite daugybe restoranų, suvenyrinių parduotuvių ir ekskursinių punktų.

GYDOMI SUSIRGIMAI: virškinamojo trakto (gastritai, kolitai, skrandžio ir virškinamojo trakto
opos); tulžies susirgimai (hepatitai, pankreatitai, tulžies pūslės akmenligė); šlapimo
takų (pielonefritai, cistitai, prostatitai, akmenys šlapimo takuose); endokrininės sistemos (nutukimas,
medžiagų apykaitos sutrikimas, cukrinis diabetas); kvėpavimo takų susirgimai: lėtiniai bronchitai,
tracheitai, bronchinė astma, odos susirgimai; nervų sistemos ligomis; judamojo atramos aparato
susirgimai.
Daugiau susirgimų žiūrėti prie kurorto aprašymo.
Paslaugos: Konferencijų salė, vaikų žaidimo kambarys, interneto paslaugos, sveikatingumo
kompleksas, grožio salonas, kosmetologo kabinetas, masažo kambarys, automobilių stovėjimo
aikštelė.
Apgyvendinimas: kambariuose: televizorius, šaldytuvas, vonios kambarys, drabužių spinta,
elektrinis virdulys.
Maitinimas: 3 kartus, specialiai suderintas meniu. Švediškas stalas.
Diagnostika: klinikinėje diagnostikos laboratorijoje. Daugiau nei 350 įvairių tipų diagnostinių
procedūrų.
Procedūros atliekamos Med Palace gydyklose:
Vonios: mineralinio vandens, sūkurinės.

Masažai: klasikinis, aromatinis, anticeliulitinis ir kiti.
Magnetoterapija, speleoterapija, litotripsija, aromaterapija, inhaliacijos, ozokerito terapija,
hidrokolonoterapija, balneoterapija, hidroterapijos skyrius, spa centras.
Vaikai: iki 6 metų, jei yra apgyvendinami kambaryje su 1 suaugusiu, be papildomos lovos –
apgyvendinimas ir maitinimas yra nemokamas.
Į kainą įskaičiuota:
Apgyvendinimas asm. dviviečiame kambaryje, užsakant 2 asm.;
Maitinimas (3 kartus per dieną)
Gydytojo terapeuto konsultacija;
3 procedūros per dieną (pagal gydytojo paskyrimą);
Internetas;
automobilių stovėjimo aikštelė.
Už papildomą mokestį:
Kurortinės rinkliavos mokestis – 1% (sumokamas viešbutyje)
Transportas Vilnius – Truskavecas– Vilnius (kaina apie 86 €, važiavimas visą naktį).
Skrydis Vilnius – Lvovas – Vilnius (su persėdimu Kijeve, kaina asm. nuo 90 € į abi puses);
Pervežimas Lvovas – Truskavecas – Lvovas (70 € už automobilį į abi puses);
Ekskursinė programa, automobilių nuoma;
Papildomos išlaidos (draudimas, arbatpinigiai, gėrimai pietų ar vakarienės metu, asmeninės
išlaidos);
Apgyvendinimas vienviečiame kambaryje už papildomą mokestį

Išvykimo datos autobusu:
2019 m. išvykimai iš Vilniaus į Truskavecą
kiekvieną trečiadienį (7 / 10 / 14 / 17 naktų)
kiekvieną šeštadienį (7 / 11 / 14 / 18 naktų)
Išvykimo datos lėktuvu:
Skrydis Vilnius – Lvovas – Vilnius (su persėdimu Kijeve) vykdomas kiekvieną dieną.
Papildoma informacija:
Informacija gali keistis. Aktualesnę informaciją apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei
kitus pasikeitimus prašome tikslinti Sveikas poilsis kelionių agentūroje.
Visa informacija pateikta šioje svetainėje yra informacinio pobūdžio ir negali būti naudojama kaip
medicininiai paskyrimai.

Datos:

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

