Sveikas poilsis sanatorijoje “NaturMed Hotel Carbona
4*” Vengrijoje
Programa:
Poilsis ir gydymas Hevizo kurorte! Unikalus judamojo-atramos aparato, nervų sistemos,
odos, urologijos gydymas.
Išvykimus organizuojame Jums patogiu laiku. Dėl tikslesnės informacijos prašome kreiptis
į mūsų agentūrą.
Sanatorija esanti Hevizo kurorte, supa magiškas Viduržemio jūros regionas. Viešbutis yra 500 metrų
nuo Hevizo ežero ir miesto centro. Viešbutyje nuostabus baseinas, kurio plotas 1000 kv.m.
Sanatorijoje daugybė sveikatinimo programų – ir visa tai laukia svečius ištisus metus.
Paslaugos: vidinis ir lauko baseinas, treniruoklių salė, sauna, turkiška pirtis, grožio salonas,
nemokama mašinų stovėjimo aikštelė, kelionių informacijos punktas
Apgyvendinimas: viešbutyje yra 260 kambarių. Siūlomi patogūs ir modernūs kambariai.
Kambariuose: vonios arba dušo kabina, rankšluosčiai, chalatai, tualetas, oro kondicionierius,
telefonas, televizorius, mini baras, seifas. Viešbučio kambariai pritaikyti neįgaliesiems su vežimėliu.
Maitinimas: pusryčiai ir vakarienė.
Gydymas: SPA ir sveikatingumo centras.
Gydomosios procedūros (pagal gydytojo paskyrimą) arba “wellness” procedūros
PROCEDŪROS:
Vonios: perlinės, purvo, sausos angliarūgštės
Masažai: povandeninis, terapinis, klasikinis.
Šildymai: purvu
Gydomoji gimnastika: individuali ir grupinė.
Inhaliacijos,stuburo tempimas vandenyje, elektroprocedūros, hidroterapija,
magnetoterapija, krioterapija (gydymas šalčiu), gydytojo konsultacija.
Į kainą įskaičiuota:

Apgyvendinimas asm. dviviečiame kambaryje, užsakant 2 asmenim;
Maitinimas (pusryčiai ir vakarienė);
Apsilankymas beseino ir pirčių komplekse;
Rytinė mankšta.
Į kainą neįskaičiuota:
Lėktuvo bilietai Vilnius – Budapeštas – Vilnius. Kaina nuo 250 Eur;
Pasitikimas oro uoste ir nuvežimas į pasirinktą viešbutį, išvykimo dieną nuvežimas iš viešbučio
į oro uostą;
Įėjimas į ežero teritoriją (3 val.~9 eur, 4 val.~11 eur, visai dienai~16 eur);
Ekskursinė programa, automobilių nuoma;
Kurorto mokesti;
Procedūros už papildomą mokestį;
Apgyvendinimas vienviečiame kambaryje už papildomą mokestį.
Planuojami išvykimai:
Jeigu Jūs pageidaujate kelionės kitomis datomis, praneškite mums ir mes pasistengsime Jums padėti!
Papildoma Informacija:
Informacija gali keistis. Aktualesnė informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei
kitus pasikeitimus prašome tikslinti Sveikas poilsis kelionių agentūroje.
Visa informacija pateikta šioje svetainėje yra informacinio pobūdžio ir negali būti naudojama kaip
medicininiai pakyrimai.

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

