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SANATORIUM „PRIAZIORNYJ „  w   
Naroczy na Białorusi – podlegające  
bezpośrednio pod PRZYDENTA 
BIAŁORUSI. 
Kompleks składa się z dwóch połączonych 
ze sobą budynków. 
Pierwszy budynek recepcja, przestronna 
jadalnia, sala odnowy biologicznej z 
siłownią, salę koncertową, salon 
kosmetyczny, bibliotekę i pokój 
rekreacyjny.  
W drugim budynku - kawiarnia, apteka, 
sala do haloterapii, platforma do opalania, 
centrum spa i mini-shop.  
W budynku medycznym  znajduje się 
komputerowe stanowisko zabiegów, 
gabinety zabiegowe i gabinety lekarskie, 
pijalnia wody, basen z kompleksem łaźni 
(rosyjska łaźnia, sauna fińska, łaźnia 
turecka) 

Profil leczenia : schorzenia układu 
krążenia, układu nerwowego, układu 
mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, 
narządy trawienne, układ moczowo-
płciowy. 



Specjalizacja choroby
Choroby 
- układu krążenia,  
- układu nerwowego,  
- układu mięśniowo-szkieletowego  
- tkanki łącznej,  
- narządy trawienne,  
- układ moczowo-płciowy, 
- stomatologiczne 

Rodzaje zabiegów: 
• EKG; 
• Klimatoterapia dawkowana; 
• Haloterapia; 
• Stomatologia; 
• Lecznicze ćwiczenia gimnastyczne (fizjoterapia, mechanoterapia); 
• Żywienie dietetyczne (Fitoterapia z użyciem antysklerotycznych, 

hipotensyjnych, ogólnouspokajających,  ogólnowzmacniających, 
płucnych i żołądkowych zbiorów ziołowych; 

• Koktajle tlenowe; 
• Aromaterapia; 
• Masaż leczniczy: masaż manualny, hydromasaż, aparatowy 

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

• Balneo-borowinowe leczenie: kąpiele lecznicze i aromatyczne, 
duszy lecznicze (cyrkulacyjny, ascendentny, prysznic Charcot), 
parafino-ozokerytowe i borowinowe aplikacje, leczenie 
elektroborowinowe; 

• Sauna z basenem; 
• Kuracja pitna z użyciem butelkowanej wody mineralnej; 
• Elektroświatłolecznictwo: elektroforeza, terapia ultradźwiękowa, 

diadynamiczne prądy, magnetoterapia, laseroterapia, 
darsonwalizacja, UF-napromienienie, solarium, biotronterapia; 

• Refleksoterapia; 
• Relaksacja mięśniowa z elementami terapii manualnej; 

Przykładowe usługi leczenia przy pobycie 11 dniowym: 
1.   Konsultacja lekarska początkową i końcową 
2.   Posiłki dla dietetyków codziennie 
3.   Diagnostyka i leczenie nagłych przypadków zgodnie z zaleceniami lekarza 
4.   Ćwiczenia terapeutyczne, gimnastyka poranna zgodnie z zaleceniami lekarza 
5.   Klimatoterapia -  codziennie 
6.   Masaż  klasyczny lub masaż na maszynie - 6 zabiegów 
7.   Hydroterapia - 6 zabiegów 
8.   Termoterapia - 6 zabiegów 
9.   Terapia światłem -  6 zabiegów 
10. Inhalacje zgodnie z zaleceniami lekarza  
11. Basen ze strumieniami do masażu - codziennie 
12. Picie wody mineralnej zgodnie z zaleceniami lekarza 
13. Aromaterapia 
14. Gimnastyka korekcyjna - zgodnie z zaleceniami lekarza  
15. I inne, w zależności od schorzeń 



Cena obejmuje 
następujące świadczenia: 

1. Zakwaterowanie:  11 dni ( 10 noclegów ) , 
w pokojach 2-osobowych 
 z łazienka TV, lodówka , Wi - Fi 

2. Wyżywienie: ŚNIADANIE , OBIAD , 
KOLACJA (POSIŁKI W 
 FORMIE BUFFETU), 4 POSIŁEK - KEFIR 
                              
3.  Zabiegi: 5 rodzajów dziennie + 2 wizyty u 
lekarza w dniu przyjazdu  
i wyjazdu:   zabieg ordynowane będą przez 
lekarza po zasięgnięciu informacji 
zdrowotnych 

4. Opieka medyczna 

5. Ubezpieczenie KL i NNW, 
  
6. Wiza białoruskiej oraz obsługi wizowej,  
  
7. Transport, opłaty drogowe,  

8. Opieka pilota 
  
Cena przy grupie: 
min. 40 os. - 2.565 zł 
min. 30 - 39 os. - 2.670 zł 
min. 20 os. - 2.870 zł 

DOPŁATA DO POKOJU  
1 OSOBOWEGO: 380 ZŁ 
Wycieczka fakultatywna całodniowa do 
Mińska: przy grupie 20 os. - 170 zł,  
Przy grupie 30 os. - 120 zł, przy grupie 40 
os. - 100 zł 
Cena wycieczki obejmuje: transport, 
przewodnika w j. polskim (6 godz.), 
opłaty parkingowe 

Wiza 
Paszport musi być ważny minimum 180 
dni od zakończenia wycieczki i 
posiadający min. 2 wolne strony.  
1 kolorowe, ostre, aktualne (nie starsze 
niż 6 miesięcy), pokazujące wyraźnie 
oczy i twarz z obu stron, zdjęcie formatu 
paszportowego (rozmiar 3,5 x 4,5 cm). 
Wypełniony komputerowo wniosek 
wizowy, wydrukowany dwustronnie i 
własnoręcznie podpisany (podpis  
identyczny jak w paszporcie). 

Dokumenty należy dostarczyć do biura 
sprzedającego ofertę na minimum 21 dni 
przed wyjazdem 

Osoby leczące się na choroby np. 
cukrzyca, nadciśnienie, kardiologiczne 
itp., powinny wykupić dodatkowe 
ubezpieczenie na choroby przewlekłe w 
wysokości od 30 do 50 zł. 
Cena nie zawiera:  
Dodatkowo  zabiegów i wycieczek 
Opłaty uzdrowiskowej ok. 11 USD / os. 
płatnych pilotowi w sanatorium 
  
Kontakt 
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE 
GLOB 
10 – 546 Olsztyn, ul. Kajki 7/19,  
tel. +48 89 / 527 20 04,  
 e-mail: olsztyn.glob@gmail.com,  
www.globolsztyn.pl 

Osoby leczące się mogą zabrać ze 
sobą dokumentację choroby w celu 

dostosowania zabiegów. 

Uwaga: 
Organizator zastrzega sobie zmianę ceny 
w przypadku: 
•Wzrostu cen opłat konsularnych, paliwa, 
podatków i kosztów pobytu 
• Zmianę ceny ze względu na zmianę kursu 
walut powyżej 2% w tabeli banku PKO BP,  
dział dewizy pieniądze – sprzedaż na dzień 
złożenia oferty tj. 02.10.2020, 
• Zmiany cen biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, opłat wjazdowych, 
•W przypadku akceptacji programu i ceny 
obowiązuje wpłata zaliczki na 
zarezerwowane świadczenia  
w wysokości 200 zł do 30.12.2020
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