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SANATORIUM  PORECZE 

 
Sanatorium położony jest w sosnowym lesie nad brzegiem najczystszego w 

regionie grodzieńskim jeziora Dairy, 30 km od starożytnego miasta Grodna. 

 

        Sanatorium  jest otoczone iglastymi i liściastymi lasami pełnymi grzybów i 

pięknych jezior. To doskonałe miejsce dla odpoczynku i leczenia całej rodziny 

przez cały rok!. Zatem, ośrodek jest dobrze chroniony przed ostrymi zmianami 

klimatu i ma łagodny, umiarkowany klimat.  

        Ośrodek posiada własny ogrodzony, obszar ponad 10 hektarów, na którym 

znajduje się :budynek medyczny, basen kryty, trzy budynki hotelowe i jadalnia. 

 

 

Profil sanatorium: 
 

 choroby układu pokarmowego i przewodu pokarmowego; 

 choroby metaboliczne; 

 choroby układu oddechowego; 

 Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej; 

 Ogólnie terapeutyczne. 
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Programy leczenia, w tym liczba procedur jest 

ustalana przez lekarza sanatorium, w 

zależności od charakteru i stopnia 

zaawansowania choroby. 

 

Podstawą leczenia jest leczenie unikalną 

wodą mineralną zawierającą: wapń, chlorek 

sodu jest  średnio mineralizowaną wodą typu 

wody w Druskiennikach; 

 

Baza medyczna : 
 

 Zabiegi stosowane w ośrodku 

sanatoryjnym 

 Mineralna woda typu 

druskiennikańskiego 

 ozonoterapia 

 leczenie próżnią 

 leczenie solą 

 bursztynoaromaterapia z 

chodzeniem po drobnych  

kamykach bursztynu 

 presoterapia 

 kapsuła SPA 

 wanny lecznicze 

 terapia błotem 

 termoterapia 

 wdychanie 

 Sala medycznej kultury fizycznej 

 Colonohydrotherapia 

 masaż dłoni 

 światłolecznictwo 

 leczenie ziołami  

 refleksologia 

 psychoterapia 

 elektroterapia 

 hydrotherapia 

 usługi kosmetyczne 

 sejsmoterapia 

 Terapia kamieniami 

 

 



 

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. 

 

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

dostępności miejsc i aktualnej ceny należy skontaktować się z naszymi konsultantami.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


