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Територія табору закрита, і без дозволу ди&

ректора її не можна покидати, тож батьки мо&

жуть не хвилюватися за безпеку своєї малечі.

День розпочинається з ранкової зарядки під

бадьору музику. 

Діти беруть участь у змаганнях із волейболу,

футболу, настільного тенісу, шахів, і не тільки

між собою, а й з вихователями. Тож дозвілля

проводять активно, корисно та цікаво!
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Санаторій «Біла Акація» розташований в істо&

ричній частині міста Одеси, на Французькому

бульварі, на березі Чорного моря.

Санаторій «Біла Акація» – сучасний ліку&

вально&оздоровчий заклад, що надає широкий

спектр послуг з санаторно&курортного й віднов&

лювального лікування при серцево&судинній,

церебро&васкулярній, гінекологічній, урологіч&

ній і стоматологічній патологіях, захворюваннях

опорно&рухового апарату, ендокринної систе&

ми й органів зору. 

Сьогодні це високотехнологічний центр ме&

дичної реабілітації. Ефективні методи лікування

розроблені за участі вчених українського НДІ ме&

дичної реабілітації та курортології МОЗ України.

Щороку в санаторії проходять лікування

близько 6 тис. осіб, половина з них – мешканці

Одеси, 600 осіб приїжджають з країн СНД і

Євросоюзу.

У відділенні медичної косметології до послуг

відпочивальників унікальні програми – «антист&

рес», «здорова шкіра». Клінічна лабораторія

оснащена сучасним діагностичним обладнанням.

У клініко&діагностичному комплексі можна пере&

вірити стан центральної та вегетативної нервової

системи, функціональний стан органів зору, слу&

ху та нюху, серцево&судинної системи і перифе&

ричних судин, встановити причини розладу сну. 

Санаторій реалізує медико&соціальні програ&

Санаторій<профілакторій 

«Біла Акація»

Адреса:

м. Одеса,
Французький бульвар, 59

ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ
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ми з відновлення зору і слуху, зубопротезуван&

ня і лікування психосоматичних розладів.

Відпочиваючим пропонується широкий спектр

бальнеологічних і фізіотерапевтичних процедур,

лікувальні ванни, душ, гідромасаж, теплогрязелі&

кування, фізіо& та лазеротерапію, фітотерапію,

масаж, лікувальну фізкультуру, дієтотерапію.

Чудовий лікувальний басейн з мінеральною во&

дою обладнаний системами гідрокінезотерапії.

Організовано цікаву культурно&розважаль&

ну програму, ознайомлення з історією й пам’ят&

никами архітектури, відвідування культурних

центрів Одеси, екскурсії відомими місцями.

Комфортні умови розташування у дво& й од&

номісних номерах, а також номерах класу

«люкс», традиційна європейська кухня роблять

відпочинок незабутнім. Для сімейного відпо&

чинку надаються дворівневі котеджі.

У літній період в санаторії&профілакторії ор&

ганізовано оздоровлення батьків з дітьми у кор&

пусі № 2, що розташований у Затоці. Всі відпо&

чиваючі із задоволенням ходять на пляж, насо&

лоджуються свіжим повітрям і ласкавим морем.

Девіз санаторію&профілакторію «Біла Ака&

ція»: якість вашого життя – це фундамент нашо&

го успіху!


