TRUSKAWIEC - 22.10 – 29.10.2020
Trasa podstawowa

Wielka Wieś - > Truskawiec -> Wielka Wieś

Termin

22.10 – 29.10.2020

Cena

1329zł / osoba przy min. 40 osobach płatnych

Zakwaterowanie

7 noclegów w hotelu 3* : Royal Hotele & SPA Resort Promenad***,
pokoje 2 osobowe
3 x dziennie podczas pobytu w formie bufetu, napoje do posiłków w cenie.
Kuchnia dobra, dietetyczna, bogata w sałatki, przystawki i desery.

Wyżywienie
Transport

Autokar klasy LUX: klimatyzacja, video, DVD, mini-bar, toaleta

Ubezpieczenie

KL 15000 EUR; KR 5000 EUR; NNW 3000 EUR; BP 300 EUR ( TU EUROPA)

Przedstawiciele
biura
TFG

Rezydent

W cenie:

- wycieczka do Drohobycza w niedzielę
- korzystanie z centrum SPA : baseny, sauny, jacuzzi
- 4 badania w pakiecie np. krew, mocz, cukier...
- konsultacja medyczna lekarska
- pakiet leczniczy - zabiegi wg. wskazań lekarza
- kolacja regionalna 1x w tygodniu

0 zł ( w cenie)

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
22.10.2020 - Wyjazd Wielkiej Wsi w wczesnych
godzinach porannych o godzinie 3:00. Przejazd do
Truskawca, po drodze organizowane są postoje.
Przyjazd na miejsce, zakwaterowanie. Obiad.
25.10.2020 – Po śniadaniu wycieczka do Drohobycza Miasta Królewskiego: Zwiedzamy: Wielką Synagogę,
Cerkiew św. Jura, Stare miasto z rynkiem , Ratusz z XVIII
wieku, Kościół św. Bartłomieja z dzwonnicą kościelną z
1551 roku , Dom Schulza, Pomnik Adama Mickiewicza,
willa Bianki, pałac Gartenbergów , willa Jana
Niewiadomskiego . Czas wolny na kawę i na posiłek.
Powrót do Truskawca.
23-28.10.2020 – Dni poświęcone na korzystanie z oferty sanatoryjnej oraz centrum SPA.

COUNTRY TRAVEL Małgorzata Firlejczyk
34-322 Gilowice, ul. Za Wodą 22
NIP: 5532418010, REGON: 382707730
Nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników: 1388
Nr konta: ING Bank Śląski S.A 36105010701000009711544792
Kontakt w sprawie oferty: +48 506 416 219

Do dyspozycji Gości:
- 11 basenów: jacuzzi z wodą morską, zewnętrzne jacuzzi
z wodą termalną, otwarty basen z właściwościami
leczniczymi Morza Martwego, basen dla dzieci
- kompleks saun: 20 tradycyjnych łaźni i saun: rzymska,
turecka, rosyjska bania, fińska sauna, sanarium,
aromasauna, aromaterapia, groty solne, infrared sauna,
sauna dla dzieci.
- siłownia o powierzchni 280 m2, sala fitness, 2
profesjonalne korty do squasha, kręgle, bilard.
Podstawowa lista usług medycznych w ramach pakietu:
Ilość i rodzaj zabiegów ustalany jest po konsultacji lekarskiej. Zabiegi wykonywane są w dni robocze.


Testy: badanie ogólne krwi, badanie ogólne moczu, badanie czynności wątroby, poziom cukru we krwi, kwas



moczowy, białko całkowite.



Konsultacja: terapeuty, pediatry, stomatologa,
ginekologa, endokrynologa, urologa, kardiologa,
neurologa, dermatologa, okulisty, dietetyka,
reflexologists



Kąpiele mineralne: pearl - kąpiele mineralne,
węglowe



Wodolecznictwo: prysznic okrągły, prysznic
“ascending”



Fizjoterapia: cynkowanie, elektroforezy,
amplipulsem, magnes, Darsonwale, Rura Quartz,
UHF, UHF - terapia "podpuszczka", SMV - leczenie



Inhalacje



Ozokeryto Terapia (Ozokerite terapia)

29.10.2020: Po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd do Polski – w drodze powrotnej zwiedzanie Sambora: Stary
Rynek z Ratuszem, Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Cerkiew greckokatolicka. Kontynuacja podróży. Przyjazd na
miejsce zbiórki w godzinach późnowieczornych.
UWAGA: Możliwość zorganizowania Wieczorka ukraińskiego z kolacją i muzyką na żywo dla chętnych – 350
hrywien/osoba

COUNTRY TRAVEL Małgorzata Firlejczyk
34-322 Gilowice, ul. Za Wodą 22
NIP: 5532418010, REGON: 382707730
Nr wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników: 1388
Nr konta: ING Bank Śląski S.A 36105010701000009711544792
Kontakt w sprawie oferty: +48 506 416 219

