Sveikas poilsis Ukrainoje sanatorijoje “Karpaty”
Programa:
Išvykimai autobusu vykdomi kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį.
Išvykimai lėktuvu vykdomi kiekvieną dieną (skrydis Vilnius – Lvovas – Vilnius su persėdimu
Kijeve), trečiadieniais ir sekmadieniais (skrydis Vilnius – Lvovas – Vilnius tiesiogiai)
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); odos susirgimai; nervų sistemos ligomis;
judamojo atramos aparato susirgimai.
Daugiau susirgimų žiūrėti prie kurorto aprašymo.

Sanatorija „Karpaty“ – geriausias kainos ir kokybės santykis Truskavece. Šis sanatorinis
kompleksas įsikūręs pietrytinėje miesto dalyje, apie 2 km. nuo Truskaveco autobusų stoties, prie
vaizdingo ežero, kurio veidrodiniame paviršiuje atsispindi didingų Karpatų kalnų šlaitai. Kompleksas
apsuptas nuostabaus parko „Podgorie“, kuris 2008 m. buvo apdovanotas aukso medaliu ir
Nacionaline premija kaip geriausias kraštovaizdžio dizaino pavyzdys Ukrainoje. Parke dominuoja
etniniai ir pasakų motyvai. Šiaurinėje parko dalyje veikia kavinė – muziejus „Gražda“. Kavinės
interjere atsispindi huculiškas stilius. Čia tiekiami geriausi tradiciniai ukrainietiški valgiai. Mini
zooparkas, kuriame įkurdintas žvėrynas su gausybe vietos ir egzotinių gyvūnų, teikia didelį
džiaugsmą ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Parko teritorijoje pamatysite ir krioklius. Jie įrengti
taip, kad sukurtų natūralų įspūdį, o vanduo tekėdamas per Karpatų kalnų uolienas, orą prisotintų ne
tik gaivia drėgme, bet ir teigiama energija.

Sanatoriniam gydymui naudojamas gydomasis mineralinis vanduo „Naftusia“- unikalus
pagal savo sudėtį ir neturi analogų pasaulyje.
Mineraliniai vandenys: biuvetė komplekso teritorijoje su įvairiais mineraliniais vandenimis
(Naftusia, Marija, Sofija, Bronislava). Vanduo iš gydomųjų šaltinių pristatomas tris kartus per dieną.
PASLAUGOS: valgykla, baras, biliardas, stalo tenisas, treniruoklių salė, sporto salė, baseinai su
hidromasažu ir sūkurine vonia, sauna, grožio salonas, žiemos sodas, kioskas, biuvetas, sporto ir
sveikatingumo kompleksas parduotuvės, vaistinė, valiutos keitykla, vaikų žaidimo aikštelė, vaikų
žaidimo kambarys, automobilių stovėjimo aikštelė.
APGYVENDINIMAS: devynių aukštų, 442 vietų miegamasis korpusas. Kambariuose: televizorius,

šaldytuvas, telefonas, vonios kambarys. Pagerinti kambariai po šiuolaikinio remonto.
MAITINIMAS: 3 kartus. Švediškas stalas. Dietinis maitinimas.
GYDYMAS: terapeuto, urologo, psichoterapeuto, ginekologo, otolaringologo, stomatologo,
kardiologo, neuropatologo, psichologo, chirurgo ir endokrinologo konsultacijos.
Hemorojinių mazgų gydymas be operacijų. Netradicinė ir liaudies medicina.
DIAGNOSTIKA: klinikinė ir biocheminė laboratorija, skrandžio ligų diagnostika.
PROCEDŪROS:
Vonios: mineralinio vandens, perlinės, su priedais, angliarūgštės (sausos REABOX).
Masažai: klasikinis, povandeninis, mechaninis.
Šildymai: ozokeritu.
Gydomoji gimnastika: salėje, grupėje ir individualiai.
Hidroterapija, kolonoterapija (žarnyno dušas), fizioterapija, inhaliacijos, mikroklizmos,
oksigenoterapija, fitoterapija, ginekologinės procedūros, speleoterapija (druskų
kambarys), ozonoterapija, magnetoterapija
Odontologijos kabinetas.
Vaikai į sanatoriją priimami nuo 5 metų amžiaus.
Detalesnė informacija: https://www.sveikaspoilsis.lt/karpaty-2/
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