
 

 

 

 

 

ТОВ  „Сузір’я”   (Санаторій „Квітка полонини”)         ЗАТВЕРДЖУЮ: 

(с.Солочин Свалявського району Закарпатської області, 89321)                                        Генеральний директор  

(захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок; цукровий діабет)                            __________________ П.П.Ганинець 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  на 2022-2023 роки   
(санаторно-курортні путівки з лікувальним пакетом "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" 

Корпус „Квітка полонини” 

 

Путівка (лікування, харчування, проживання) на одну особу на один день: 

Міжсезоння Низький  сезон Середній сезон  

Високий 

сезон 

 

 

Зимові 

свята 

27.12.22 

10.01.23 

 01.11.22 

26.12.22 

 

 01.02.23 

28.02.23 

 11.01.23 

31.01.23 

1-кімнатний 1-місний (10 кв.м)   2235  2295  2355  2415 
1-кімнатний  2-місний (10 кв.м)  1650  1680  1710  1740 
1-кімнатний  3-місний  (16 кв.м, 1-й  поверх)  1650  1680  1710  1740 
1-кімнатний  2-місний  (14 кв.м)  1700  1730  1760  1790 
1-кімнатний  2-місний  (14 кв.м, оновлений)  1750  1780  1810  1840 
2-кімн. 2-місний (36 кв.м, 1-й  поверх)  1930  1960  1990  2020 
2-кімн. 2-місний «напівлюкс» (40 кв.м, 2-3-й пов.)  2030  2060  2090  2120 
Розміщення дітей та дорослих на додаткових місцях можливо лише в двокімнатних номерах; в однокімнатних двомісних  (14 кв.м)  та одномісних (10 

кв.м)– одна дитина до 10 років. В однокімнатних двомісних  номерах (10 кв.м) додаткові місця не передбачені – поселяються не більше двох осіб!! 

                  Вартість санаторно-курортних путівок (лікування+харчування в їдальні "Квітка полонини"+проживання) на додаткові місця становить: для 

дітей до 10-річного віку -  1070 грн./день ПОЗА СЕЗОНОМ (з 27.08 по 26.12; з 11.01 по 31.05) та  1140 грн/день на період новорічно-різдвяних свят (з 
27.12 по 10.01); для дітей віком від 10 до 14 років – 1190 грн/день (ЦІЛОРІЧНО); для осіб віком понад 14 років – 1260 грн (ЦІЛОРІЧНО).           

                         

 

 Корпус „СУЗІР’Я” 

 

Путівка  (лікування, харчування, проживання) на одну особу на один день: 

Міжсезоння Низький  сезон Середній сезон  

Високий 

сезон** 

 

Зимові 

свята 

27.12.22 

10.01.23 

 01.11.22 

26.12.22 
 

 01.02.23 

28.02.23 

 11.01.23 

31.01.23 

1-кімнатний 1-місний номер  
(28 кв.м; 1-4-й  поверхи, кондиціонер, балкон) 

 3065  3225  3395  3585 

1-кімнатний 1-місний номер   
(28 кв.м; 1-4-й  поверхи, кондиціонер, без балкону) 

 3025  3185  3355  3545 

1-кімнатний 1-місний номер  
(24 кв.м; 5-й  мансардн. поверх,  кондиц, без балкону) 

 2975  3135  3305  3495 

1-кімнатний 2-місний номер   
(28 кв.м; 1-4-й  поверхи, кондиціонер, балкон) 

 2370  2490  2610  2740 

1-кімнатний 2-місний номер  
(28 кв.м; 1-4-й  поверхи,  кондиціонер, без балкону) 

 2350  2470  2590  2720 

1-кімнатний 2-місний номер   
(28 кв.м; 5-й  мансардний поверх,  кондиц., без балкону) 

 2190  2300  2410  2530 

1-кімнатний 2-місний номер   
(24 кв.м; 5-й поверх,  конд., без балкону, мансард. вікно) 

 2170  2280  2390  2510 

1-кімнатний 2-місний номер  
(20 кв.м; 5-й  поверх, без конд., без балкону, мансардне  вікно) 

 2140  2250  2360  2480 

2-кімнатний 2-місний номер „люкс”  
(50 кв.м;1-4-й  поверх, кондиціонер, балкон) 

 2980  3110  3240  3370 

2-кімнатний 2-місний номер „люкс”  
(46 кв.м; 5-й  мансард. поверх, кондиціонер, без балкону) 

 2740  2860  2980  3100 

3-кімнатний 2-місний номер „люкс-

апартаменти” (68 кв.м; 1-4-й  поверх, конд., балкон) 
 3330  3480  3630  3780 

 В однокімнатних номерах (як одномісних, так і двомісних) на додатковому місці можливо розміщення однієї дитини до 16 років або двох 

дітей до 14 років. Дорослі на додаткові місця в однокімнатні номери не поселяються! 

 Вартість санаторно-курортних путівок (лікування+харчування в їдальні "Сузір'я"+проживання) на додаткові місця становить: для дітей до 10-

річного віку -  1120 грн/день ПОЗА СЕЗОНОМ ( з 27.08 по 26.12; з 11.01 по 31.05) та  1190 грн/день на період новорічно-різдвяних свят (з 27.12 по 10.01);  
для дітей віком від 10 до 14 років – 1190 грн./день (ЦІЛОРІЧНО); для осіб віком понад 14 років – 1260 грн (ЦІЛОРІЧНО).                                    

В обох корпусах проживання на додатковому місці становить: ПОЗА СЕЗОНОМ (з 27.08 по 28.12; з 11.01 по 31.05): для дітей віком до 10 років - 

безкоштовно; на  період новорічно-різдвяних свят (з 27.12 по 10.01) - 70 грн./день;  ЦІЛОРІЧНО для дітей віком  від 10 до 14 років – 70 грн./день;  для 

осіб віком понад 14 років – 110 грн./день (обов’язкова). Доплата за харчування – згідно прейскуранту на харчування.  У разі проживання в двомісному 

номері однієї людини – оплачуються обидва місця. 
 

Мінімальний  термін путівки – 7 днів. 
 

Для довідок:  Тел./факс (03133) 3-23-16; 3-23-39;  моб. (050) 963 06 95; (097) 461 36 65.   
 

     E-mail: reception@kvitkapolonyny.com (відділ реалізації путівок)             www.kvitkapolonyny.com       

 

 

 

 

 



 

Перелік процедур, які входять у вартість путівки – пакет «все включено» 

(за призначенням лікаря): 
- первинний та повторні огляди лікарем-гастроентерологом з визначенням діагнозу та призначенням лікування; 

- консультації лікарів:  ендокринолога,  стоматолога,  функціонального діагноста,  дерматолога, вертебролога, мануального 

терапевта, рефлексотерапевта; 

- натуральні мінеральні вуглекислі ванни або ванни з концентратами; 

- озокеритолікування; 

- апаратна фізіотерапія; 

- клінічні лабораторні аналізи; 

- біохімічні лабораторні аналізи (аналіз крові на цукор, аналіз сечі на цукор,  аналіз  сечі);                                            

   - біохімічний аналіз (білірубін заг./ прямий,  загальний білок, АСТ, АЛТ, азот сечовини, амілаза, глюкоза,   креатинин, 

ГГТП, сечова кислота, калій, магній, кальцій, залізо, лужна фосфатаза);                                                              

- ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, індекс атером);                                                             

  - загальний аналіз крові з формулою; 

- лікувальна фізкультура; 

- групова психотерапія; 

- ректороманоскопія; 

- кишкові зрошення мінеральною водою; 

- мікроклізми з відварами трав; 

- функціональна діагностика (ЕКГ); 

- внутрішній прийом мінеральної води "Лужанська-4"; „Лужанська-7”, „Поляна квасова”; 

- невідкладна стоматологічна допомога; 

- іридодіагностика; 

- підводний душ-масаж; 

- підводне витягування хребта (бажано мати з собою результати МРТ або рентгенобстеження); 

- душ Шарко ; 

- висхідний гідролазерний душ; 

- циркулярний душ; 

- гідролазерний масаж ясен; 

- класичний масаж – одна масажна зона (крім загального масажу); 

- інгаляції; 

- гінекологічні зрошення мінеральною водою; 

- басейн (1 год./день); 

- аквааеробіка; 

- стоянка автомобіля; 

- цілодобове надання лікарської допомоги та сестринських маніпуляцій при невідкладних станах. 

 

В пакет «Все включене»   НЕ ВХОДЯТЬ послуги орендованих кабінетів : 
-HiTop-терапія (високотонова терапія); 

-ударно-хвильова терапія; 

-тракційне витягування хребта (суха витяжка); 

- апаратний масаж стоп; апаратний масаж рук; 

- біоптрон; 

- карбокситерапія; 

- кріосауна; 

- фітопаротерапія; 

- фітотерапія; 

- соляна кімната; 

-синглетно-киснева терапія (кисневі пінки), синглетно-кисневе дихання; 

- кабінет УЗД; 

- гірудотерапія; 

- масаж передміхурової залози (простати); 

- рефлексотерапія (голковколювання); 

- озонотерапія (внутрішньовенне введення медичного озону); 

- лімфодренаж (пресотерапія); 

-вакуумно-роликовий масаж; 

- послуги філіалу лабораторії «ONE  LAB»; 

- аналіз калу на дисбактеріоз (послуги сторонніх лабораторій). 

- іпотерапія; 

- косметологія; 

- лікування та протезування зубів; 

- мануальна терапія; 

- індивідуальна психотерапія; 

- послуги маніпуляційного кабінету 

 
 

 

 

 


