Sveikas poilsis sanatorijoje “Draugystė”
Druskininkuose
Programa:
Draugystės sanatorija įsikūrusi vaizdingame Druskininkų parke, kurorto centre, upelės Ratnyčėlės
ir Nemuno upės santakoje. Vaizdingame Druskininkų 6 ha parke išsidėstę 5 sanatorijos pastatai,
talpinantis 300 svečių; Centriniai Rūmai, vila „Vingis“, viešbutis ‚ „Violeta“, vila „Nykštukas“, vila „
Kolonada“.2006 m. renovuotas sanatorijos pagrindinis korpusas.2001 metais įrengtas sveikatingumo
ir grožio centras „Afroditė“.
Gydomi susirgimai: nervų sistemos, širdies ir kraujagyslių, judamojo-atramos aparato,
traumatologijos – ortopedijos, kvėpavimo sistemos, virškinimo trakto, jonizuojančios spinduliuotės
poveikio ligų gydymas.Taip pat teikiamos ligų prevencijos.
Mineralinis vanduo: naudojamas geriamas mineralinis vanduo iš vietinių šaltinių.
Paslaugos: valgykla, kavinė, banketinė salė, konferencijų salė, sauna, baseinas, grožio centras,
treniruoklių salė, žaidimų kambariai, biblioteka, saugoma automobilių stovėjimo aikštelė, telefonai –
automatai, faksas, internetas.
Apgyvendinimas: kambariuose: dušo kabina, tualetas, TV, telefonas.
Maitinimas: 3 kartus. Pusryčiai, pietūs ir vakarienė.
Gydymas: kardiologo, neurologo, pulmonologo, chirurgo, dietologo, psichoterapeuto, logopedo,
okulisto, ginekologo, radiologo, endokrinologo, proktologo konsultacijos.
Diagnostika: echoskopija, ultrafonoforeze, ultragarsas, kvėpavimo funkcijos tyrimas spiolografijos
būdu, kompiuterinė 12 derivacijų elektrograma, fizinio krūvio toleravimo nustatymas
veloergometrijos būdu.
Procedūros:
Vonios: mineralinės, jūros druskų, vaistažolių, terpentino, perlinė, terpentino, vertikalioji, .
Masažai: klasikinis, povandeninis, su priedais.
Šildymai: parafinu, purvo aplikacijos.
Gydomoji gimnastika: baseine, salėje, grupėje, individualiai.
Inhaliacijos, fizioterapija, kineziterapija, menoterapija, hidrokolonoterapija, egroterapija,
magnetoterapija, tubinis kvarcas.

Vaikų gydymas nuo 13 metų.
Į kainą įskaičiuota:
Pilnas sanatorinio – kurortinio gydymo kompleksas sanatorijos bazėje su mineralizuoto
vandens voniomis, gydomojo purvo ir vaistažolių procedūromis kasdien;
Trijų kartų maitinimas (švediškas stalas);
Apgyvendinimas asm. dviviečiame kambaryje, užsakant 2 asmenim;
Sveikatingumo ir grožio centro „Afroditė“ procedūros: sauna, garinė pirtis, plaukymas baseine,
sūkurinė vonia.
Į kainą neįskaičiuotas:
Transportas;
Kurortinės rinkliavos mokestis;
Apgyvendinimas vienviečiame kabaryje už papildomą mokestį.
Planuojami išvykimai:
Jeigu Jūs pageidaujate kelionės kitomis datomis, praneškite mums ir mes pasistengsime Jums padėti!

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

