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Nowoczesny, 3* hotel Grand SPA Lietuva oferuje komfortowe jednoosobowe i dwuosobowe pokoje
z niepowtarzalnym widokiem na Druskienniki. Każdy pokój ma miejsce do pracy, lodówkę, telewizję satelitarną,
bezprzewodowy internet i oczywiście spektakularną panoramę. Do dyspozycji gości są również szlafroki. Park
wodny to idealne miejsce na regenerację sił i witalnej energii. Na gości czeka m. in. długi basen, basen z falami,
wodospady czy rwąca rzeka, wanny z hydromasażem, basen z naturalną wodą mineralną, łaźnia parowa, fińska,
na podczerwień, łaźnia turecka, pokój lodowy i bogato wyposażona siłownia dla najbardziej aktywnych gości.

Przykładowe usługi leczenia przy pobycie 7 dniowym:
1. konsultacja z fizjoterapeutą w dniu przyjazdu i wyjazdu,
2. diagnostyka i leczenie nagłych przypadków zgodnie z zaleceniami
lekarza,
3. leczniczy masaż klasyczny (15 min.) lub mechaniczny drenaż
limfatyczny - 1 wybrany zabieg dziennie
lub masaż podwodny - co drugi dzień,

obejmuje:
1. zakwaterowanie: 8 dni (7 noclegów), pok. 2 os. z łazienką, TV,
internetem i lodówką,
2. wyżywienie: 3x dziennie - śniadanie, obiad kolacja w formie bufetu,
3. zabiegi: 5 zabiegów dziennie, zgodnie z zaleceniami sanatoryjnego
lekarza, patrz pozycja zabiegi lecznicze,
4. opiekę medyczną - 2 konsultacje - po jednej w dniu przyjazdu
i odjazdu,
5. ubezpieczenie KL i NNW,
6. transport, opłaty drogowe,
7. opiekę pilota,

zapisy do 15 lipca 2021

Płatności:
• 500 zł przy zapisach (300 zł osoby, które dokonały przedpłaty na
wyjazd do sanatorium w Białorusi).
• pozostała kwota do 10.08.2021
Cena nie zawiera:
• dodatkowo płatnych zabiegów,
• opłaty uzdrowiskowej €8 / os. płatnych pilotowi w sanatorium.
• pokój 1 os.: dopłata 495 zł
• pokój 2 os. DELUXE MINI LUX: dopłata 445 zł / os.
1. Wycieczka fakultatywna całodniowa do Wilna i Trok
przy grupie 20 os. - 170 zł,
przy grupie 30 os. - 130 zł,
przy grupie 40 os. - 110 zł.
Cena wycieczki obejmuje: przewodnika po Wilnie i Trokach, transport,
opłaty parkingowe, koszty pobytu kierowcy.

2. Rejs statkiem po Niemnie do miejscowości Leliszki - €14
ze zwiedzaniem kościoła polskiego.
Osoby leczące się na choroby np. cukrzyca, nadciśnienie,
kardiologiczne itp., powinny wykupić dodatkowe ubezpieczenie 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. 24.06.2021.

