
 
 

ZAPROSZENIE 
 

Koleżanki, Koledzy, Sympatycy IPA, 
 

 "Globtroter Club" Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Krakowie zaprasza 
na udział w 13 dniowych wczasach leczniczych w sanatorium "Dniepro" w Truskawcu na Ukrainie, 
w dniach od 23 sierpnia - do 4 września 2020 r, w cenie 1 720 zł.- od osoby.  
 

Cena wczasów leczniczych obejmuje; 
 

- 13 dniowy pobyt w Sanatorium "Dniepro" [ dawne sanatorium MSW Ukrainy ], 
- 3 dietetyczne posiłki dzienne [ śniadanie, obiad, kolacja ], 
- 4 zabiegi zlecone przez miejscowych lekarzy na podstawie dokumentacji przywiezionej z Polski,  
- opłatę za przewóz uczestników wczasów leczniczych - tam i z powrotem, 
 

Wyjazd z Krakowa 23 sierpnia 2020 r, około godz. 2:00 z zatoki przy Muzeum AK przy ul. Wita  
Stwosza 12 w Krakowie. Dalsze informacje zostaną przekazane po ustaleniu ilości chętnych. 
 

Wstępne zapisy w celu ustalenia ilości chętnych przyjmuje SMS-em lub telefonicznie [imię, nazwi-
sko, nr tel. kontaktowego], do dnia 16 lutego 2020 r, przyjmuje Józef Wójciaczk tel. 601 997 227.   

 

 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje o sanatorium "Dniepro" 
 

Sanatorium znajduje się przy wjeździe do Truskawca, na przeciwko dworca autobusowego, około 750 m od głównego 
deptaka miasta [ 15-20 minut na pieszo od centralnej pijalni wód mineralnych ]. Standard klasy ekonomicznej.  W skład 
budynku Dniepro wchodzą następujące części: baza noclegowa, stołówka, korpus leczniczy, pijalnia wód leczniczych. 
 

ZAKWATEROWANIE 
W sanatorium Dniepro, znajduje się około 350 miejsc.  Pokoje: 2-osobowe [15-17 m²], 1-osobowe [15 m²] oraz aparta-
menty dwu i trzyosobowe [25-30 m²]. W pokojach znajdują się; TV, lodówka, balkon, łazienka z pełnym węzłem sanitar-
nym, ręczniki. 
 

SPORT I ROZRYWKA 
Na terenie sanatorium znajduje się: basen 15×10 m, sauna, siłownia, kawiarnia, bilard, sala widowiskowa [koncertowa], 
kilka salonów kosmetycznych, fryzjer, stomatolog, ozonoterapia, akupunktura. Kilka razy w tygodniu w sali widowiskowej 
odbywają się koncerty oraz występy różnych grup artystycznych. Dwa razy w tygodniu organizowane są wieczorki ta-
neczne w obiekcie Dniepro. Tradycją BP Arion jest również organizowanie wieczorków zapoznawczych, w restauracji 
ukraińskiej, z zabawą przy muzyce na żywo  i degustacji ukraińskich potraw. W obiekcie Dniepro swoją siedzibę mają 
również lokalne biura turystyczne, proponujące wycieczki po okolicy. 
 

INTERNET 
Obiekt posiada kilka sieci otwartych dostępnych w holu głównym i korpusie zabiegowym. W pokojach nie zawsze jest 
zasięg. Można wykupić dostęp do sieci proponowanej przez zewnętrzną firmę [orientacyjny koszt to ok. 10 zł na tydzień] 
- zakupu dokonuje się w recepcji hotelu Beskid. 
 

LECZENIE 
Choroby układu pokarmowego; refluks, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie okrężnicy, hemoroidy, wrzody 
żołądka i innych narządów. Choroby dróg żółciowych; przewlekłe zapalenia wątroby, zapalenia dróg żółciowych, zapa-
lenia pęcherzyka żółciowego, dyskinezy pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej, bez zaostrzeń, przewlekłe zapalenia 
trzustki. Choroby układu moczowo-płciowego; przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza mo-
czowego, zapalenie cewki moczowej, zapalenie gruczołu krokowego bez zaostrzeń, kamica moczowa bez zaburzeń 
czynności nerek, nieprawidłowości rozwojowe nerek, stany po operacjach nerek i dróg moczowych, przewlekłe zapalenie 
przydatków, impotencja, niepłodność kobiet. Cukrzyca. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego. 
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