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SANATORIUM  „ ENERGETYK” 
Jeśli serce Twoje słabe, 

stawy bolą ,  w piersiach dusi, 

mam dla Ciebie dobrą radę ; 

Szybko jedź do Białorusi do 

sanatorium “ENERGETYK” 
 

 

Sanatorium "Energetyk" leży w 

malowniczym sosnowym borze nad 

brzegiem Wołpiańskiego zbiornika wodnego. 

Zostało otwarte w lipcu 1996 roku. 

W sanatorium "Energetyk" leczone są 

następujące schorzenia: 

- choroby układu krążenia; 

- choroby układu ruchu;  

- choroby układu nerwowego; 

- choroby ginekologiczne;  

- choroby urologiczne.  

 

Sanatorium  „Energetyk” składa się z 8 

piętrowych budynków, w których są 1-os, 2-

os. pokoje oraz dwupokojowe apartamenty, a 

także 10 piętrowych domków. 

Sanatorium dysponuje współczesna bazą 

leczniczą: oddział wodoleczniczy z 

orzeźwiającymi kontrastowymi wannami, 
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różnymi rodzajami kąpieli leczniczych i prysznicy 

terapeutycznych, prysznic z masażem 

podwodnym, kapsuła SPA, “beczka cedrowa”; 

oddział błota leczniczego z leczniczym błotem 

sapropelowym. Funkcjonują gabinety 

aromoterapii, haloterapii, monitorowe 

oczyszczanie jelit, pionowej podwodnej trakcji 

kręgosłupa, ginekologiczny, urologiczny, 

refleksoterapii, diagnostyki USG, 

stomatologiczny. 

 

Dużą popularnością wśród kuracjuszy cieszą się 

różne rodzaje masażu: masaż ręczny,  masaże na 

krześle do masażu, masaż na kozetce do masażu, 

bezkontaktowy hydromasaż, masaż gorącymi 

kamieniami 

 

Sanatorium  „Energetyk”   

prowadzi  wyżywienie kuracjuszy na jedną 

zmianę w pięknej jadalni z nowoczesnym 

wystrojem. Oferuje cztery posiłki zamawiane 

według diet B, P, N, D. Jadalnia sanatorium 

proponuje szeroki wybór potraw, które spełnią 

oczekiwania najbardziej wymagających 

kuracjuszy. Różnorodność warzyw i sałatek 

warzywnych przedstawiona jest  w formie „stołu 

szwedzkiego”.  

Sanatorium Energetyk dysponuje nowoczesną 

bazą leczniczą : oddział wodoleczniczy z 

orzeźwiającymi kontrastowymi wannami, różnymi rodzajami kąpieli leczniczych 

i prysznicy terapeutycznych, prysznic z 

masażem podwodnym, kapsuła SPA,  “beczka 

cedrowa”, oddział błota leczniczego z 

leczniczym błotem sapropelowym. Funkcjonują 

gabinety :aromoterapii, haloterapii, monitorowe 

oczyszczanie jelit, pionowa podwodna trakcja 

kręgosłupa,ginekologiczny, 



urologiczny,refleksoterapii, diagnostyki USG, 

stomatologiczny. 

 

 

  

Pakiet skierowania zawiera: 
- zakwaterowanie: 7/14 noclegów w Pakiet 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); 

 
 

1) W celu rezerwacji turnusu należy podać DANE OSOBOWE (Imiona i Nazwisko, 

datę urodzenia, serię i nr paszportu), DANE TELEADRESOWE (dokładny adres 

zamieszkania wraz z kodem pocztowym, nr telefonu) uczestników oraz termin 

turnusu i miejsce wyjazdu, jeżeli oferta zawiera transport. Nasi konsultanci 

przygotują umowę i skontaktują się z Państwem w celu omówienia szczegółów.2) 

Cena podana na stronie może się różnić od aktualnie obowiązującej. W celu 

stalenia stępności miejsc i aktualnej ceny należy skontaktować się z naszymi 

konsultantami.  
 
 


