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SANATORIUM” PRALESKA”  
Sanatorium jest  usytuowane  

ok.80 km od Grodna w zielonym masywie lasu 

sosnowo – liściastego. 

Sanatorium zaprasza do wypoczynku i kuracji 

pacjentów z niżej wymienionymi chorobami: 

- dróg oddechowych 

- układu sercowo naczyniowego 

- układu oporno-ruchowego i tkanki łącznej 

- ukladu nerwowego 

- choroby organów trawienia 

Indywidualne podejście do każdego pacjenta 

 

 

ZABIEGI  LECZNICZE: 

 gabinet masażu ręcznego oraz 

hydromasażu stóp 

 gabinet inhalacji leczniczych 

 gabinet terapii magneto-laserowej 

 gabinet światłoterapii, speleoterapii 

 leczenie wodą (wanny, prysznice, prysznic 

podwodny-masaż) 

 wanna pionowa z wyciągiem podwodnym 

(leczenie kręgosłupa) 

 kąpiele kwasowo-węglowe 

 mikrofalowa terapia rezonansowa 

 koktajle tlenowe oraz fitobar (koktaile ziołowe) 

 solarium 

 gabinet aromafitoterapii 

 gabinet igłorefleksoterapii (akupunktura) oraz terapii manualnej 
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 oksygenacji hiperbarycznej 

 gabinet stomatologiczny 

 gimnastyka lecznicza 

 siłownia 

 sauna 

 leczenie w komorze niskociśnieniowej 

 leczenie zębów nowymi materiałami 

  kompozytowymi technologiami z 

importu zgodnie z technologiami 

współczesnymi 

 basen  

 

Wszystkie oferowane pokoje są po remoncie z 

nowym wyposażeniem. Personel medyczny, 

wykorzystując bogate zaplecze medyczne, 

pomoże Państwu wzmocnić zdrowie i polepszyć 

nastrój.  

 
 

 

 

Sanatorium składa się z następujących obiektów: 

 

 Mini Aquapark i Sauna  

   Sala Sportowa pełnowymiarowa, kosz, siatkówka 

   Sala Konferencyjna gdzie odbywają sie wieczorki taneczne  

   Własna Plaża piaszczysta i Zalew na terenie sanatorium 

strzeżone             kąpielisko.  

  Mały Sklepik obok recepcji prasa, napoje, słodycze, artyk.   

Kosmetyczne 

  Pawilony Mieszkalne Połączone ze sobą i częścią zabiegową 

  

 

 

    

 

 

            

 



 
 

 

 

Skierowanie 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  


