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SANATORIUM   „ NIEMAN” 

 
Sanatorium "Nieman-72" zostało otwarty w 1972 

roku. Znajduje się w odległości 1,5 km na północny 

zachód od miasta Grodna. 

Położone jest  nad brzegiem rzeki Niemenw bliskiej 

okolicy  Puszczy Augustowskiej.  

W wyjątkowym naturalnym bio-systemie, 

dębowo,brzozowo, sosnowych lasów, który tworzy 

unikalne środowisko, naturalnie  nasycone  

zapachem  igliwia. 

Sanatorium dysponuje trzema korpusami 

mieszkalnymi , w których znajduje sie 300 miejsc w 

pokojach 1- i 2- osobowych, oraz dwu pokojowych 
apartamentach. Wszystkie pokoje są wyposażone  

w wygodne meble, TV, czajnik i naczynia. 

 
 

Infrastruktura ośrodka :  

Posiadamy mały basen do uprawiania gimnastyki, 

biblioteka, kino, kiosk, sala taneczna,  siłownia 

(drabinki, sprzęt sportowy), boisko sportowe 

(siatkówka, koszykówka, piłka nożna), tenis stołowy, woda 

(Niemna), parking (niestrzeżony ), plac zabaw, poczta, 

automat telefoniczny. 

 
Sanatorium oferuje leczenie chorób: 

 układu krążenia  

 układu oddechowego: 

 przewodu pokarmowego: 

 hormonalnych 
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Sanatorim oferuje zabiegi : 

 Kuracja pitna 

 Fitoterapia 

 Hydrotherapia 

 Leczenie inhalacyjne 

 Fizjoterapia 

 Speleoterapia 

 Parafina 

 Galvanogriazeleczenie 

 Aplikacje błotem 

 Refleksologia 

 Limfodrenaż 

 Ćwiczenia terapeutyczne 

 Aerobik w wodzie 

 Terapia uciskowa 

 Laseroterapia    

 Diagnostyka 

 

 

 

Sanatorium oferuje również szeroką gamę 

wycieczek rekreacyjnych do miasta Grodna i 

starych, malowniczych okolic. 

Dzięki czemu można poznać jedne z najstarszych 

miast na Białorusi, jego tradycje i atrakcje. 

 
 

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 (dotyczy tylko turnusów 15 - dniowych: autokar bądź mikrobus (patrz rozkład jazdy); 

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

koszt: 150 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.  


