Sveikas poilsis sanatorijoje “Versmė” Birštone
Programa:
Kaina galioja iki gegužės 20 d.
Jeigu Jūs pageidaujate kelionės kitomis datomis, prašome kreiptis į mūsų agentūrą.
Sanatorija „Versmė“ Birštone!
Birštonas – vienas seniausių ir žymiausių balneologijos kurortų, vilioja poilsiautojus savo išskirtiniu
kraštovaizdžiu, unikaliais gamtiniais ištekliais, gydomaisiais mineralinių vandenų šaltiniais,
ramybe. Šiame nuostabiame gamtos kampelyje Jūsų laukia moderni Birštano sanatorija „Versmė“.
Gydomi susirgimai: širdies-kraujagyslių, judamojo – atramos aparato, virškinimo, nervų,
endokrininės sistemos, kvėpavimo sistemos, inkstų susirgimų.
Mineralinis vanduo:
Naudojamas geriamas natrio-kalcio chloridinis vanduo “ Vytautas”.
Purvas: naudojamas Prienų rajone, Kašonių kaime esančio ir sanatorijai „Versmė“ priklausančio
karjero gydomasis durpinis purvas.
Birštonas – vienas seniausių ir žymiausių Lietuvos balneologijos kurortų. Šiame nuostabiame gamtos
kampelyje Jūsų laukia moderni Birštono sanatorija „VERSMĖ“.
1 korpusas, administracinis korpusas, 2 korpusas-sujungtas su gydykla.
Paslaugos: valgykla, sauna, baseinas, biblioteka, telefonai – automatai, faksas, internetas.
Apgyvendinimas: Kambariuose: dušo kabina, tualetas, TV, telefonas, šaldytuvas.
Maitinimas: 3 kartus. Pusryčiai, pietūs ir vakarienė – švediškas stalas.
Dietinis maitinimas, papildomas maitinimas, sergantiems cukrinių diabetu.
Gydymas: reabilitologo konsultacijos.
Procedūros:
Vonios: Perlinės, angliarūgštės ir mineralinės vonios. Keturių kamerų vonios, Veikia 15 metrų ilgio
mineralinio vandens baseinas su povandeninėmis oro ir vandens masažo srovėmis, kaskada, sūkurine
vonia, kontrastinė su pėdu refleksoterapija.
Masažai: klasikinis, povandeninis, stimuliuojantis.
Šildymai: net 4 rūšių gydomojo purvo procedūros. Iš jų, vienintelė Lietuvoje, gydomojo purvo su
moliu savitarnos procedūra!
Gydomoji gimnastika: baseine, salėje, grupėje, individualiai.
Pirtys: garinė, infraraudonųjų spindulių pirtis, pirtis 65°C, pirtis 90-95 °C

Inhaliacijos, fizioterapija, kineziterapija, aromaterapija.
druskų kambarys, žarnyno dušas, gydomasis purvas, magnetoterapija, elektroferezė, kineziterapija,
ergoterapija.
Į kainą įskaičiuota:
Apgyvendinimas asm. dviviečiame kambaryje (administracinis korpusas), užsakant 2 asmenim;
Maitinimas (švediškas stalas) tris kartus per dieną;
Keturios sveikatinimo procedūros;
Gydytojo konsultacija atvykus.

Į kainą neįskaičiuota:
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!
Papildoma informacija:
Informacija gali keistis. Aktualesnė informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei
kitus pasikeitimus prašome tikslinti Sveikas poilsis kelionių agentūroje. Informacija negali būti
naudojama kaip medicininiai paskyrimai.

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

