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SANATORIUM „CZABAROK” 
 

 

Sanatorium Czaborok położone jest na terenie 

kompleksu leśnego w odległości 20 km od Baranowicz. 

Jest to wspaniałe miejsce do wypoczynku dla całych 

rodzin. 

Posiada kompleks sanatoryjny również ze specjalizacją 

dla dzieci 

 
 

Schorzenia leczone w sanatorium: 

 narządu ruchu zwyrodnienia,  

 gościec, reumatyzm, pourazowe) 

 górnych dróg oddechowych   

układu nerwowego 

 kardiologiczne 

 gastryczne  

 

Zabiegi: 

 Kąpiele: perełkowe, solankowe, ziołowe, 

tlenowe, jodowo-bromowe, kwasowo-węglowe 

 Masaż Klasyczny 

 Masaże podwodne 

 Bicze szkockie 

 Okłady  borowinowe, parafinowe, ziołowe 

 Aplikacje elektroborowinowe 

 Borowina 

 Akupunktura 

 Fizykoterapia 

 Basen pływacki 

 Kinezyterapia 

 Elektroterapia 

 Magnetoforeza 

 Jonoforeza 

 Diadynamika 
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 Muzykoterapia 

 Psychoterapia 

 Koktaile ziołowe 

 Inhalacje 

 Jaskinia Solna 

 Woda mineralna 

 Unikalne urządzenie  do skoliozy i dyskopatii 

 

Nowością sanatorium jest zabieg tzw. “PARAFINOWE 

RĘCE” 

Dzięki efektowi cieplego  wosku i dodaniu substancji 

czynnych, skóra po zabiegu wygląda dużo młodziej i zdrowiej  

niż przed zabiegiem; eliminując suchość i podrażnienia.  

Parafinoterapia pomaga również  przy  zapaleniu stawów i 

artretyzmie. 

Parafina  jest  nie tylko doskonałym sposobem na odżywianie 

skóry, ale dzięki  zawartości  naturalnych olejów w wosku - jest również relaksującym zabiegiem 

aromaterapii. 

Kąpiel parafinowa intensywnie regeneruje skórę, nawilża ją. Skóra staje się elastyczna, gładka i 

zdrowa,  stan paznokci ulega  poprawie. Mikropęknięcia, łuszczenie, suchość skóry zniknie po 

pierwszym zabiegu. Skóra staje się miękka, gładka, elastyczna, aksamitna i delikatna w dotyku.  

Szczególnie istotne są  kąpiele parafinowe w zimnych porach roku, gdy skóra staje się zaczerwieniona 

i szorstka  pod wpływem bodźców zewnętrznych: wiatru i mrozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pakiet skierowania zawiera: 
- zakwaterowanie: 7/14 noclegów w pokoju 2-osobowym standard z prysznicem i wc. 

Pokoje 1-os., 3 - os. oraz    apartamenty - na zapytanie. 

- wyżywienie: 4 x dziennie; 

- zabiegi lecznicze zgodnie z zaleceniem lekarza (brak ograniczeń, min. 5); 

- ubezpieczenie  

Cena nie zawiera: 
- transportu  

- wizy białoruskiej (opłata konsularna, komplet dokumentacji wizowej, pośrednictwo wizowego) - lączny koszt: 

25,- EUR + 100 zł od osoby (płatne obowiązkowo); 

- opłaty uzdrowiskowej 3% - 5% od ceny (płatnej obowiązkowo w sanatorium w rublach białoruskich); 

- dodatkowo płatnych zabiegów oferowanych przez sanatorium; 

- wycieczek krajoznawczych organizowanych przez sanatorium. 

                      



Oferta specjalna –wiosna 2019 

W  Sanatorium     „ CZABAROK” 

Cennik obowiązujący do 30.04.2019. 

 

 

RODZAJ POKOJU 

 

Cena za 1 

osobę w 

EUR 

Cena za 1 

osobę w 

EUR 

Cena za 1 

osobę w 

EUR 

8 DNI 10 DNI 15 DNI 

Pokój dwuosobowy w budynku 5,6,7 176,- 220,- 330,- 

Pokój dwuosobowy w budynku 3 185,- 231,- 347,- 

Pokój dwuosobowy przy zakwaterowaniu jednej 

osoby w budynku 5,6,7 

203,- 253,- 380,- 

Pokój dwuosobowy przy zakwaterowaniu jednej 

osoby w budynku 3.3, 3.4 

220,- 275,- 413,- 

Pokój jednoosobowy  w budynku 3.3, 3.4 (Nr 309, 

321, 409, 421) 

220,-,- 275,- 413,- 

 Pokój jednoosobowy  STUDIO 

 ( przy zakwaterowaniu dwóch osób ) 

238,- 297,- 446,- 

Pokój jednoosobowy  STUDIO 

 ( przy zakwaterowaniu jednej osoby) 

273,- 341,- 512,- 

2-pokojowy LUX 

 ( przy zakwaterowaniu dwóch osób w budynku 

5,6,7 ) 

229,-,- 286,- 396,- 

2-pokojowy LUX 

 ( przy zakwaterowaniu dwóch osób w budynku 3.3, 

3.4 

246,- 308,- 462,- 

2-pokojowy 

 ( przy zakwaterowaniu jednej os. w budynku 5,6,7 

282,-,- 352,- 528,- 

2-pokojowy LUX 

 ( przy zakwaterowaniu jednej os. w budynkach 3.3, 

3.4 ) 

299,- 374,- 561,- 

                                                           
 

 


