Sveikas poilsis viešbutyje “Isrotel Ganim 4*” Izraelyje
Programa:
Nepamirštamas poilsis Ein Bokek kurorte, ant Negyvosios jūros kranto, už 2 minučių kelio
pėsčiomis nuo paplūdimio.
Viešbutyje siūloma mėgautis SPA procedūromis ir paplaukioti dviejuose jūros vandens vidaus
baseinuose. SPA centre įrengtos dvi sūkurinės vonios, sausa pirtis ir pojūčių dušai.
Rytais svečiams patiekiami gausūs savitarnos pusryčiai. Restorane ruošiami mėsos ir žuvies
patiekalai bei vegetariški valgiai.
Apgyvendinimas: jaukūs kambariai su balkonais. Visuose numeriuose yra oro kondicionieriai,
televizija, seifai, mini barai, telefonai, vonia arba dušas, plaukų džiovintuvas, mini šaldytuvas.
Maitinimas: trijų kartų maitinimas.
Paslaugos: valgykla, paplūdimys, SPA salonas, baras, uždaras baseinas su Negyvosios jūros
vandeniu, lauko baseinas, sauna, sūkurinė vonia, patalpa konferencijoms, sodas, skalbimo ir lyginimo
paslaugos, vaikų žaidimo aikštelė, vaikų priežiūra, stalo tenisas, treniruoklių salė.
Gydomi susirgimai: odos (psoriazė, egzema, neurodermitas, dermatitas, alerginės reakcijos), nervų
sistemos (lėtinis nervų šaknelių uždegimas (radikulitas), periferinis neuritas, vibracinė liga ir kt.),
sąnarių bei judamojo atramos aparato (reumatoidinis artritas, artritas, artrozė, osteochondrozė ir
kt.), kvėpavimo takų (bronchitas, lėtinis uždegimas, astma, dažnos ūminės kvėpavimo takų infekcijos
vaikams ir suaugusiems), urologiniai (lėtinis prostatitas, cistitas).
Į kainą įskaičiuota:
Apgyvendinimas asm. dviviečiame kambaryje, užsakant 2 asmenim;
Maitinimas: 3 kartų (švediškas stalas).
Į kainą neįskaičiuota:
Lėktuvo bilietai Vilnius – Tel-Avivas – Vilnius. Kaina nuo 135 Eur. Arba lėktuvo bilietai Kaunas
– Eilatas – Kaunas. Kaina nuo 89 Eur;
Pasitikimas oro uoste ir nuvežimas į pasirinktą viešbutį, išvykimo dieną nuvežimas iš viešbučio
į oro uostą;
Ekskursinė programa, automobilių nuoma;
Gydytojo konsultacija;
Procedūros pagal gydytojo paskyrimą;
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.

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

