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Пансіонат «Світязянка» розташований в цент&

ральній частині міста Трускавця. Зведений у

1999–2001 роках, займає площу 0,7 га, на якій

знаходиться три будівлі з цегли та дерева. 

В усіх корпусах постійно функціонує водо&

постачання, каналізація, енергозабезпечення,

центральне опалення від власної котельні. 

Пансіонат «Світязянка» знаходиться на само&

стійному балансі. Працює цілий рік, тривалість од&

ного заїзду 18–24 доби (за бажанням відпочиваю&

чих він може бути зменшений, але не менше 10

діб). Заклад розрахований на 49 відпочиваючих.

Пансіонат  

«Світязянка»

Адреса:

Львівська область,
м. Трускавець,
вул. Суховоля, 23
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У двох залах їдальні пропонують
широкий вибір страв із врахуванням
дієтичних вимог, особливостей на&
ціональної кухні. 

У номерах є все, щоб зробити від&
починок зручним: ванна кімната, хо&
лодильник, телефон із міжнарод&
ним зв`язком, телевізор із супутни&
ковим та кабельним телебаченням,
електропобутові прилади, набір по&
суду, зручні меблі та чудове оформ&
лення інтер`єру.

Основа лікувальної бази – це уні&
кальні мінеральні води Трускавця,
екологічно чисте повітря та профе&
сійне обслуговування, що сприяє лі&
куванню: хронічних захворювань
нирок, печінки, жовчного міхура,
шлунково&кишкового тракту, ЛОР&
органів, порушень обміну речовин в
організмі, опорно&рухового апарату
та ін.

Вся діяльність пансіонату зосеред&
жена на якісному та комфортному
наданні послуг з проживання, квалі&
фікованого лікування та оздоров&
лення. 

До послуг відпочиваючих – широ&
кий вибір лікувальних процедур. Всі
процедури виконуються за призна&
ченням лікаря кваліфікованим ме&
дичним персоналом, який пройшов
спеціальну підготовку, на обладнан&
ні провідних виробників медичної
апаратури. Надаються лікувальні
процедури: у гідромасажному боксі,
підводний душ&масаж у ванні, пер&
линні ванни, мінеральні ванни, сухі
вуглекислі ванни, магнітотерапія,
лазерний душ, синглетно&киснева
терапія, пневмовібромасаж, елект&
ротерапія, інгаляції лікарськими
препаратами.

Крім того, відпочиваючим пропо&
нуються заняття у тренажерних кім&
натах, сауна з басейном, бібліотека.
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База відпочинку розташована на мальовни&

чому березі річки Десна. Побудована у 1983 ро&

ці, база донині приваблює відпочивальників. 

Щороку з травня по вересень проводиться

10 заїздів по 15 діб.

На території розташовані 76 будівель, з них

65 цегляних тримісних будиночків для відпо&

чинку, що перебувають на балансі Київського

будівельно&монтажного експлуатаційного

управління, обладнані кухнею, мають енергоза&

безпечення. 

Водопостачання здійснюється через побутову

свердловину. Обладнано дитячий майданчик,

затишні альтанки для відпочинку.

База відпочинку 

«Остер»

Адреса:

Чернігівська область,
Козелецький район,
м. Остер,
вул. Комсомольська,14


