Sanatorium Lietuva***Plus. Litwa - Druskienniki
9 dni - 68 zabiegów (41 leczniczych + 27 relaksacyjnych)
Termin: 01-09.04.2022, 10-18.10.2022

Nowoczesny, 3*+, hotel Grand SPA Lietuva oferuje jednoosobowe i dwuosobowe pokoje wyposażone
w lodówkę, telewizję satelitarną, bezprzewodowy internet, szlafroki i suszarkę o włosów. Aquapark to miejsce na
regenerację sił i witalnej energii. Na gości czeka: długi basen, basen z falami, wodospady, rwąca rzeka, wanny
z hydromasażem, basen z naturalną wodą mineralną, łaźnia parowa, fińska, na podczerwień, łaźnia turecka, pokój
lodowy.

Centrum SPA oferuje zabiegi pielęgnacyjne i terapeutyczne: na twarz i
ciało, np. z użyciem bursztynu, tzw. złota litewskiego Wszystkie zabiegi
wykonywane są przy użyciu wysokiej jakości kosmetyków.

Zabiegi lecznicze - 32 + 9 x picie wód leczniczych:

ń
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(po konsultacji z lekarzem istnieje możliwość wymiany zabiegów ujętych w
ofercie na inne zabiegi w stosunku 2 zabiegi za 1 nowy, np. kriokabina, kąpiele
borowinowe):
przykładowe usługi leczenia przy pobycie 9 dniowym:
1. wiertikalna wanna - wiczenia w specjalnym basenie lecz ce zapalne,
zwyrodnieniowe - dystroficzne schorzenia kr gosłupa lub kinezyterapia wiczenia poprawiaj ce trofiki mi ni oraz czucia prawidłowej postawy ciała
2. leczniczy masa klasyczny (15 min.) lub mechaniczny drena limfatyczny - 1
wybrany zabieg dziennie lub masa podwodny - co drugi dzie ,
3. k piele lecznicze (mineralna, perełkowa, kwas w glowy, wirowa lub bicze
wodne lub borowina (okładanie błotem, błoto galwaniczne) - 1 wybrany
zabieg dziennie, zgodnie z zaleceniem lekarza,
4. fizjoterapia lub galeoterapia lub k piele kontrastowe lub inhalacja lub
hydromasa dzi seł lub mikroclister - 1 wybrany zabieg dziennie,
5. fitoterapia (napary ziołowe) lub muzyka relaksuj ca w grocie solnej - 1 zabieg
dziennie,
6. picie wód leczniczych (rekomendowane 3 x dziennie zgodnie z zaleceniami
lekarza).
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Przedsiębiorstwo Turystyczne Glob Sp. z o.o.
10 – 546 Olsztyn, ul. Kajki 7/19
89 527 20 04
olsztyn.glob@gmail.com
www.globolsztyn.pl

Zabiegi relaksacyjne indywidualnie - 27:

1. aquapark - nieograniczony dostęp do kompleksu basenów - każdego
dnia
2. łaźnie i sauny - nieograniczony dostęp każdego dnia,
3. siłowni - nieograniczony dostęp każdego dnia.

Doj cie do gabinetów na zabiegi lecznicze
i relaksacyjne nie wymaga wychodzenia na zewn trz.
Uwaga! Wymagany Unijny Certyfikat COVID-19.
Cena:
przy grupie min. 40 i więcej os. - 2.790 zł
przy grupie min. 30-39 os. 2.950 zł
przy grupie min. 20-24 os. 3.190 zł
obejmuje:
1. zakwaterowanie: 9 dni (8 noclegów), pok. 2 os. z łazienką, TV,
internetem i lodówką,
2. wyżywienie:
• 7 dni: 3 x dziennie - śniadanie, obiad kolacja w formie bufetu,
• 1 dzień: 2 x dziennie - śniadanie (w sanatorium), a obiadokolacja
(serwowana w litewskiej restauracji regionalnej chłodnik litewski +
tradycyjne kartacze), w tym dniu planowana jest wycieczka,
pobyt rozpoczyna się kolacją 1 dnia, a kończy śniadaniem
ostatniego dnia
3. zabiegi lecznicze - 32 + 9 x picie wód leczniczych
(w dniu przyjazdu i wyjazdu tylko konsultacje lekarskie),
4. zabiegi relaksacyjne - 27 (również w dniu przyjazdu i wyjazdu),
5. opiekę medyczną - 2 konsultacje - po jednej w dniu przyjazdu
i odjazdu,
6. ubezpieczenie KL i NNW,
7. obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
8. transport, opłaty drogowe,
9. opiekę pilota.
Cena nie zawiera:
• dodatkowo płatnych zabiegów,
• opłaty uzdrowiskowej €10 / os. płatnych pilotowi w sanatorium,
• pokój 1 os.: dopłata 470 zł
Ponadto proponujemy:
3 godz. rejs statkiem po Niemnie do miejscowości Leliszki - €15,
wycieczka po Druskiennikach busem z przewodnikiem z j. polskim
€10.
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Osobom leczącym się na choroby przewlekłe, np. cukrzyca,
nadciśnienie, kardiologiczne itp., zalecamy zakup ubezpieczenia na
choroby przewlekłe w wysokości od 30 do 50 zł.

Uwaga!

Organizator zastrzega

sobie zmianę ceny w przypadku:
• wzrostu cen paliwa, podatków
i kosztów pobytu,
• zmiany kursu walut powyżej 2%
w tabeli banku PKO BP, dział
dewizy pieniądze – sprzedaż na
dzień złożenia oferty tj.14.12.21.

