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ТИП СТАЯ: 
БР. 

ГОСТИ 

ЦЕНА 

HALF BOARD 
(ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ) 

8-дневен пакет (7нощувки)  

ЕДИНИЧНА СТАЯ 
 

552 лева 

ДВОЙНА СТАЯ 
 

412 лева 

АПАРТАМЕНТ 
 

482 лева 

ТИП СТАЯ: 
БР. 

ГОСТИ 

ЦЕНА 

HALF BOARD 
(ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ) 

11-дневен пакет (10нощувки) 

ЕДИНИЧНА СТАЯ 
 

790 лева 

ДВОЙНА СТАЯ 
 

590 лева 

АПАРТАМЕНТ 
 

690 лева 

 

Цената е пакетна НА ЧОВЕК и включва: 

 Нощувка със закуска на блок-маса 

 Пансион – полупансион (включена вечеря на 3-степенно меню – 

салата, осн.ястие, десерт, без включени напитки) 

 Ползване на Аква зона – външен и вътрешен минерален 

басейн,сауна,парна баня джакузи,релаксиращи топли легла,фитнес 

зала, паркинг, неограничен Wi-Fi на територията на целия комплекс, 

туристически данък , застраховка  и  9 % ДДС. 

 Медицински процедури, включени в пакета: 

7-дневен пакет (7 нощувки) х 3 процедури на ден: 

 Първичен лекарски преглед – 1 брой 

 Физиотерапевтични процедури – 14 броя х 2 на ден (Интерферентен 

ток, Треберт, Диадинамик, Електрофореза, Магнит, УВЧ) 

 Перлена вана – 3 броя 

 Частичен масаж (1 поле) - 3 броя 

11-дневен пакет (10 нощувки) х 3 процедури на ден: 

 Първичен лекарски преглед – 1 брой 

 Физиотерапевтични процедури – 20 броя х 2 на ден (Интерферентен 

ток, Треберт, Диадинамик, Електрофореза, Магнит, УВЧ) 

 Перлена вана – 4 броя 

 Частичен масаж (1 поле) - 5 броя 
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Удовлетворете напълно нуждите на Вашия организъм за 

ЗДРАВОСЛОВЕН БАЛАНС И ХАРМОНИЯ! 
 

Показания на минералната вода: 

Заболявания на дихателна система 

- хронични синуити; 

- хронични ларингити; 

- хронични трахеити, трахеобронхити, 

бронхити; 

- бронхиална астма в извънпристъпен 

период; 

-хронични пневмонии; 

-белодробна фиброза 

  

Заболявания на периферна нервна 

система 

- невралгии, неврити, радикулити, плексити; 

- вибрационна болест; 

- вегетативна полиневропатия; 

- интеркостална невралгия. 

Заболявания на опорно - двигателeн 

апарат 

- артроза; артрити в хронична фаза, 

артропатии, остеохондрози; 

- заболявания на междупрешленните 

дискове; 

- посттравматични увреждания. 

  

Противопоказания на минералната 

вода: 

- злокачествени тумори - изключения се 

допускат за лицата в стабилизирано 

състояние ( включите 

лно в следоперативния период), което 

задължително се удостоверява с документ от 

лекуващия лекар; 

- остри възпалителни и инфекциозни 

заболявания, 

включително активна туберкулоза; 

- кожни инфекции и венерически 

заболявания; 

- заболявания в остър стадий; 

- декомпенси рани сърдечно- съдови и 

белодробни 

заболявания; 

-епилепсия; 

-бъбречно-урологични заболявания 

-остри декомпенсирани 

и субкомпенсирани състояния; 

-болни, които не могат да се обслужват сами; 

-артериална хипертония – II и III стадии; 

- заболявания свързани със склонн 

ост към кръвоизлив; 

-сърдечна недостатъчност. 
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