
Retreat resort
Трускавець: не мінералкою єдиною

Курорт Трускавець це:  

Що необхідно знати перед поїздкою на курорт?    

Що лікуємо у Трускавці?   

•  найвідоміший 
бальнеологічний 
курорт України

•  900 000 гостей 
     з різних куточків 

світу щороку

•  чисте гірське 
повітря

•  колоритне містечко 
європейського типу

•  Нирки, печінку, підшлункову 
залозу, дванадцятипалу 
кишку

•  Шлунково-
     кишковий тракт

•  Щитовидну 
залозу

•  Проблеми 
     обміну речовин, 

ожиріння

•  Органи 
сечовидільної 
системи

Тут можна не лише оздоровитися, але 
й круто почілити! 

Мінімальний період 
відпочинку – від 9 діб  

Рекомендуємо мати 
санаторно-курортну карту



Як дістатися?     

Для малюків    

•  приміські поїзди від обласного 
центру до курорту  (до 3-х годин)

•  щогодини від залізничного вокзалу – 
автобуси європейського класу 

     (до 2-х годин)

•  сучасні ігрові кімнати

•  майданчики на відкритому повітрі

•  знайомство з гірською природою 

Для всіх    
•  здравниці

•  оздоровчі програми для загально-
го зміцнення організму

•  збирання ягід та грибів з професій-
ним гідом

Для молоді    
•  піші, автобусні або велосипедні 

екскурсії

•  бари, нічні клуби

•  концерти та фестивалі

•  Прямий потяг (щодня)

Від Львова 

Від Києва і Дніпра

І, звісно, важлива і звична для 
кожного складова відпочинку у 
Трускавці – відвідування 
бювета мінеральної води 
«Нафтуся» 

(згідно з призначеннями лікаря) 
Пам’ятайте про дозування! 

Зараз на курорті працює 
нижній бювет.  



Ландшафтний парк «Підгір’я», 
що ідеально підійде для прогулянок 
з дітьми, сім'єю або друзями. 

Зоопарк «Лімпопо» – це перший і 
поки єдиний зоопарк у Львівській 
області. У ньому на 3-х гектарах 
живе більше ніж 300 тварин різних 
видів. Працює цілий рік! Це місце, 
де ви зможете і відпочити, і цікаво 
провести час!

•  «Veranda» – ресторан сучасної українсь-
кої кухні з якісною живою музикою та 
помірними цінами.

•  «М’ясник» – унікальний ресторан хліба та 
м’яса. Саме тут на вас чекають особли-
вий, виготовлений за спеціальними крес-
леннями гриль та найкраще м’ясо із 
запашним хлібом, а також інші улюблені 
страви рідної кухні, приготовані з українсь-
ким характером.

•  «Шухляда» – атмосферний заклад, де 
можна скуштувати страви італійської, 
європейської та традиційної закарпатсь-
кої кухні.

А ТЕПЕР ДАВАЙТЕ ВИРІШИМО, ДЕ БУДЕМО ЧІЛИТИ У ТРУСКАВЦІ
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Заповідник «Tустань». 
Наскельне місто-фортеця Тустань 
ІХ-ХVІ століть – це дивовижна 
пам’ятка природи, музей та 
місце проведення найкрутіших 
фестів! 
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Топ ресторанів для 
обов’язково відвідання:   

Рекомендуємо топові 
місця для прогулянок:  



Ми зробили для вас добірку 
наших улюблених: 

•  Dream Park «Покатушки на плюшках»
     Нова зимова розвага в самому Трускавці – 

катання на сноутюбах. Гірка зі штучним 
засніженням облаштована неподалік питного 
озера за санаторієм «Карпати».

•  Гірськолижна база «Крутогір» 
     Розташована усього за 15 км від Трускавця у 

мальовничому місці. Ландшафт бази оптимальний 
для освоєння лижних трас на дистанціях 100, 250 
та 450 метрів. Щоб гарантовано кататися на 
лижах за будь-якої погоди, на трасах є гармати 
для штучного засніження та постійно працюють 
ратраки.

•  Буковица 
     Новий гірськолижний курорт за 10 км від 

Трускавця. Тут на вас чекають 4-місний витяг 
     (на гору можна потрапити лише за 6 хвилин), 
     2 гірськолижні траси – 1 050 м та 850 м, потужні 

гармати, які насипають сніг по всій довжині трас, 
окремі траси для дітей та новачків, тюбінг-парк, 
своя лижна школа, прокат, ski-сервіс.

Трускавець – новий 
гірськолижний курорт!   

Який  готель краще вибрати?   

•  Rixos-Prykarpa�ya 5* 

•  Mirotel Resort & Spa 5*

•  «Лісова Пісня» 4*

•  Карпати Трускавець ГКК 4*/ 
ГКК «Карпати»

•  Royal Geneva 4*

•  Royal Cezar 4*

•  Royal Grand 4*

•  Royal Promenad 3*

•  «Трускавець 365»

•  «Алькор» 5*

•  «Богема» пансіонат

•  Green Park Hotel&SPA 4*

•  «Весна» 3*


