
PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS S.A.
ul. Okrzei 19, 10-266 Olsztyn
tel. +48 89 526 16 18,     89 526 16 33,     fax +48 89 534 85 40
turystyka1@popkswarmia.com.pl   www.popkswarmia.com.pl
NIP 739 05 04 047     KONTO: PKO BP O. OLSZTYN  51 1020 3541 0000 5802 0153 2829

SANATORIUM „PRIAZIORNYJ” w Naroczy na Białorusi – podlegające bezpośrednio pod PRZYDENTA BIA-
ŁORUSI. Kompleks składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków. Pierwszy budynek recepcja, przestron-
na jadalnia, sala odnowy biologicznej z siłownią, salę koncertową, salon kosmetyczny, bibliotekę i pokój rekre-
acyjny. W drugim budynku - kawiarnia, apteka, sala do haloterapii, platforma do opalania, centrum spa i mi -
ni-shop. W budynku medycznym znajduje się komputerowe stanowisko zabiegów, gabinety zabiegowe i gabine-
ty lekarskie, pijalnia wody, basen z kompleksem łaźni (rosyjska łaźnia, sauna fińska, łaźnia turecka). Profil le-
czenia : schorzenia układu krążenia, układu nerwowego, układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, na-
rządy trawienne, układ moczowo-płciowy. 

CHOROBY:
– układu krążenia,
– układu nerwowego,
– układu mięśniowo-

szkieletowego i tkanki łącznej,
– narządy trawienne,
– układ moczowo-płciowy
– stomatologiczne

RODZAJE ZABIEGÓW:
– EKG,
– Klimatoterapia dawkowana,
– Haloterapia,
– Stomatologia,
– Lecznicze ćwiczenia gimnastyczne (fizjoterapia,  me-

chanoterapia),
– Żywienie dietetyczne (Fitoterapia z użyciem antyskle-

rotycznych,  hipotensyjnych,  ogólnouspokajających,
ogólnowzmacniających, płucnych i żołądkowych zbio-
rów ziołowych,

– Koktajle tlenowe,
– Aromaterapia,
– Masaż leczniczy: masaż manualny, hydromasaż, apa-

ratowy  relaksacyjny  masaż  (poziomy
i w fotelu do masażu), masaż orientalny, stone-terapia
(masaż gorącymi kamieniami),

– Balneo-borowinowe leczenie: kąpiele lecznicze i aro-
matyczne, duszy lecznicze (cyrkulacyjny, ascendent-
ny, prysznic Charcot), parafino-ozokerytowe i borowi-
nowe aplikacje, leczenie elektroborowinowe,

– Sauna z basenem,
– Kuracja pitna z użyciem butelkowanej wody mineral-

nej,
– Elektroświatłolecznictwo:  elektroforeza,  terapia  ultra-

dźwiękowa, diadynamiczne prądy, magnetoterapia, la-
seroterapia, darsonwalizacja, UF-napromienienie, so-
larium, biotronterapia,

– Refleksoterapia,
– Relaksacja mięśniowa z elementami terapii  manual-

nej.

TERMIN

08.11 – 18.11.2020

CENA

2 445 zł/os.
I RATA 200 zł do 31.12.2019
II RATA 1000 zł do 20.04.2020
III RATA do 03.10.2020

CENA OBEJMUJE

• przejazd autokarem,
• 10 noclegów w pokojach

2-osobowych z łazienka-
mi, TV, lodówką, Wi-Fi,

• wyżywienie w formie bu-
fetu:  śniadania,  obiady,
kolacje,

• zabiegi:  5  rodzajów
dziennie,

• 2  wizyty  u  lekarza  (w
dniu  przyjazdu  i  wyjaz-
du),

• opiekę medyczną,
• ubezpieczenie KL, NNW,
• wizę białoruską,
• obsługę wizową,
• opiekę pilota.

DODATKOWO PŁATNE

• wycieczka  fakultatywna
do  Mińska:  120  zł/os.
(przejazd  autokarem,
usługa  przewodnika
w j. polskim, opłaty par-
kingowe),

• dopłata  do  pokoju
1-osobowego: 380 zł.

UWAGI

Paszport musi być  ważny mi-
nimum 180 dni od zakończe-
nia  wycieczki  i  posiadający
min. 2 wolne strony. 1 koloro-
we, ostre,  aktualne (nie star-
sze niż 6 miesięcy), pokazują-
ce  wyraźnie  oczy  i  twarz  z
obu  stron,  zdjęcie  formatu
paszportowego (rozmiar 3,5 x
4,5  cm).  Wypełniony kompu-
terowo  wniosek  wizowy,  wy-
drukowany dwustronnie i wła-
snoręcznie podpisany (podpis
identyczny jak w paszporcie).
Dokumenty należy dostarczyć
do biura sprzedającego ofertę
na minimum 21 dni przed wy-
jazdem. 

BIAŁORUŚ: Sanatorium  Priaziornyj
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