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SANATORIUM „RADUGA „  
 

Sanatorium RADUGA jest położone 20 km od miasta Lida w uroczysku Dokudowo  

w zalesionej okolicy, u zbiegu dwóch rzek: Niemna i Ditva, z dala od zakładów 

przemysłowych i osiedli. 

 

 
Natura hojnie obdarzyła ten teren - bardzo czyste powietrze, las sosnowy, 

brzozowe aleje i dębowy bór. Wiosną - przebiśniegi i lilie na łąkach, latem i jesienią 

- jagody i grzyby, które mogą sa dostępne  bezpośrednio w ośrodku, w zimie – 

niewiarygodnie  piękna natura, owinięta w pełnym słońcu lśni czystością śniegu. 

 

Profil Medyczny w sanatorium  
1) układ sercowo - naczyniowy; 

2) choroby układu mięśniowo-szkieletowego; 

3) ginekologia (bezpłodność, przewlekłe 

choroby ginekologiczne, zaburzenia jajnika); 

4) choroby układu oddechowego; 

5) zaburzeń układu nerwowego;  

6) choroby przewodu pokarmowego; 

7) zaburzenia metaboliczne. 
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Po przybyciu do sanatorium każdy powinien posiadać : 
- paszport (lub dokument potwierdzający 

tożsamość), paszport dla dzieci lub świadectwo 

urodzenia; 

_ aktualne badania lekarskie 

- dla dzieci: zaświadczenie o braku kontaktu z 

pacjentami z chorobami zakaźnymi. 

 
W leczeniu turystów powszechnie 

wykorzystywane jest  naturalne  środowisko: 

(słońce, woda, czyste  powietrze,  lasy, błota, 

wody mineralne "Riverlands"), a także 

nowoczesne centrum medyczne, nowe 

technologie leczenia i odzyskiwania  zdrowia . 

 

Komfortowe zakwaterowanie w pokojach 

jedno- i dwuosobowych ze wszystkimi  

udogodnieniami, , z telewizorem i 

lodówką.Nowe  i przytulne wnętrza, pozwalają 

kuracjuszom, odpocząć  w ciepłej ,domowej 

atmosferze. 

 

Jadalnia, którą trudno jest nazwać tylko 

jadalnią - pięć posiłków, duże porcje a miłym 

zaskoczeniem  są uśmiechnięci i przyjaźni 

kelnerzy, muzyka na żywo, komfortowe 

wnętrza - to wszystko zdradza komfort dobrej 

restauracji. Dla osób, którym nie pasuje  

standardowe menu (wegetarianie, muzułmanie 

i inni.), dietetycy zaproponują bardzo smaczne,  

spersonalizowane menu, które pozwala 

uzyskać zrównoważoną dietę. 

 
Dla miłośników sportu jest siłownia, hala 

sportowa, korty tenisowe, bilard, basen z 

wodospadem i gejzerami, sauna z 

kontrastowymi wannami w cedrowych 

beczkach i wspaniała strefa rekreacyjna z 

rzeźbionymi meblami. W lecie można grać w 

piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa w 

obiektach sportowych na świeżym powietrzu. 

Jest również wypożyczalnia  rowerów. Zimą 



można skorzystać z tras narciarskich lub jazdy na łyżwach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  pięknym zakątku ośrodka zorganizowane jest miejsce do grillowania.  Duże 

rzeźbione drewniane pawilony wyposażone są w wodę i światło.Altana jest 

równiez przystosowana do grilowania w zimie przy woetrznej i śnieżnej pogodzie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wczasowiczom są oferowane wycieczki do interesujących miejsc i miast: Lidy z 

wizytą w Zamku , Nieświeża, Miru, Zamku w Żyrowiczach, Świętego Zaśnięcia 

Monastery, do Nowogródka , zwiedzanie ruin zamku, domu Muzeum Adama 

Mickiewicza, do  Berezovki "Niemen" ze zwiedzaniem huty szkła. Każdego dnia 

odbywają się imprezy taneczne konkursy, karaoke, gry sportowe, zimą -  jazda 

łyżwach i na nartach biegowych. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

 

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  

- opłatę  uzdrowiskową  3% 

 

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: 

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

 

 
 

 
 


