Sveikas poilsis viešbutyje “Borjomi Palace 4* Gruzijoje
Programa:
8 d./7 n. (kaina nurodyta 1 asm.)
DBL – 357 €
Dėl kelionės datų prašome kreiptis į mūsų agentūrą.
Viešbutis Boržomio kurorte, iki centro ir iki „Borjomi“ mineralinio vandens parko apie 15
min.pesčiomis. Iki modernaus slidinėjimo centro Bakuriani 30 min automobiliu. Platus SPA ir
gydymo paslaugų pasirinkimas.
Sanatoriniam gydymui yra naudojamas Boržomio mineralinis vanduo, kuris veikia
organizmo rūgščių ir šarmų pusiausvyrą ir padeda ją atkurti.
GYDOMI SUSIRGIMAI: virškinamojo trakto (gastritas, pankreatitas, kolitas); tulžies pūslės, kepenų
uždegiminiai procesai; inkstų, šlapimo takų, medžiagų apykaitos sutrikimai (cukrinis diabetas lengvo
ir vidutinio sunkumo, nutukimas); kvėpavimo takų; širdies ir kraujagyslių; nervų sistemos sutrikimai.
APGYVENDINIMAS: 91 numeris (iš jų 27 dviviečiai). Kiekviename kambaryje įrengtas vonios
kambarys, yra plaukų džiovintuvas, telefonas, televizorius, mini baras, chalatas, šlepetės, internetas.
PASLAUGOS: baras, restoranas, tradicinio vyno rūsys, bilijardas, stalo tenisas, treniruoklių salė,
sauna, vaikų žaidimo kambarys, parduotuvėlė, kosmetologo kabinetas, konferencinė infrastruktūra,
internetas, automobilių stovėjimo aikštelė, uždaras baseinas, atviras baseinas, gultai, internetas,
MAITINIMAS: 3 kartų dietinis – pusryčiai, pietūs, vakarienė (europietiška ir gruziniška virtuvė).
Diagnostika: klinikinė bei biocheminė laboratorija, echoskopija, kardiogramos.
Gydytojo terapeuto-gastroenterologo, urologo, ginekologo, dermatologo, kardiologo konsultacijos.
PROCEDŪROS:
Vonios: SPA kapsulės – mineralinio vandens, su priedais (ramunėlės, medetkos, medus, pienas,
vynas), sausos angliarūgštės, keturių kamerų.
Dušai: Šarko, cirkuliacinis, kylantis.
Masažai: klasikinis gydomasis, povandeninis, atpalaiduojantis, prostatos.
Šildymai: parafinu, purvu.

Gydomoji gimnastika: salėje, grupėje ir individualiai.
Ginekologinės procedūros, kolonoterapija, skrandžio praplovimai, inhaliacijos, ultragarsas,
druskų kambarys.
Vaikai į sanatoriją priimami įvairaus amžiaus.
Į kainą įskaičiuota:
Apgyvendinimas asm. standartiniame dviviečiame kambaryje;
Pusryčiai, pietūs ir vakarienė;
Procedūros pagal gydytojo paskyrimą.
Už papildomą mokestį:
Lėktuvo bilietai Vilnius – Kutaisis – Vilnius (kaina nuo 160 Eur/ asm.);
Pervežimas Kutaisio oro uostas – sanatorija – Kutaisio oro uostas (kaina 200 Eur už
automobilį);
Papildomos išlaidos (kelionės draudimas, asmeninės išlaidos, ekskursijos ir kt.);
Priemoka už vienvietį kambarį (63 Eur).
Planuojami išvykimai:
Jeigu Jūs pageidaujate kelionės kitomis datomis, praneškite mums ir mes pasistengsime Jums
padėti!
Papildoma informacija:
Informacija gali keistis. Aktualesne 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

