Purkyne 3*
Sanatorija Purkyne***
http://www.spapurkyne.cz/
Mājīga sanatorija kura atrodas kūrorta zonas centrā pie leģendārām minerālūdens kolonādēm. Laba ārstēšanās.
Visi numuri ar lielisko skatu –uz upi vai uz vēsturisko pilsētas daļu.
Pāris minūtes līdz minerālūdens kolonādei un jau varat sākt atveseļošanās kūri.
Sanatorijā ir 22 numuri no kuriem 6 vienvietīgi numuri ( standarta vienvietīgs numurs 20 m2), 11 divvietīgi numuri
( standarta divvietīgs numurs 26 m2 ) un 5 apartamenti ( divistabu apartamenti kuri sastāv no guļamistabas, viesistabas un
vannas istabas ar kopējo platību –36 m2 ).
Ēdināšana notiek sanatorijas restorānā:
8:00 –09:30 brokastis ( zviedru galds )
12:00 –13:30 pusdienas ( pēc a la carte )
17:30 –18:30 vakariņas (pēc a la carte )
Numuros:Vannas istaba, WC, TV ( TV kanali ir pieejami krievu, angļu, vacu valodās ),Telefons, Fēns,
Leduskapis, Rādio modinātājs, Seifs ( recepcijā)
Sanatorija piedāvā sekojošas procedūras:
Vannas -pērļu vanna, ogļūdeņraža vanna, sausā ogļūdeņraža vanna, aromātiskā vanna ar dažādām
zālītēm pēc klienta vēlēšanās, Šarko duša, antireimatisma vanna, kontrastvanna, vanna ar jūras sāli,
dūņu vanna, aromātiskā vanna ar jūras zālēm, Kleopatras vanna, šokolādes
vanna.
Masāžas -klasiskā masāža, relaksējošā masāža, zemūdens masāža, aromātiskā masāža, pēdu masāža,
Ajūrvēdas masāža.
Fizioterapija - magnitoterapija, lāzerterapija, ultraskaņas terapija, biolampa, limfodrenāža, parafīna
kompreses, dūņu kompreses.
Īpašās procedūras - gāzes šprices, masāža ar karstajiem akmeņiem, ķermeņa pīlings, ietīšanas, maskas.
Bez šīm vēl tiek piedāvātas sekojošas procedūras - inhalācija ar minerālo ūdeni, resnās zarnas skalošana,
ietīšanās jūras zālēs, skābekļa terapija, Whirpool, sauna, tvaika pirts,biosolārijs, fitnesa centrs.
Cenā iekļauts:
 Izmitināšana izvēletaja numurā;
FBT + procedūras
Pilna pansija (brokastis zviedru galds, pusdienas un vakariņas zviedru galds + siltais ēdiens pēc
pasūtījuma, bezalkoholiskie dzērieni pie vakariņām bez maksas, alkoholiskie dzērieni par maksu)
vai HBT + procedūras ( - 4 EUR par diennakti par personu pēc norādītās cenas )
( brokastis zviedru galds + un vakariņas zviedru galds + siltais ēdiens pēc pasūtījuma, bezalkoholiskie dzērieni pie
vakariņām bez maksas, alkoholiskie dzērieni par maksu)
 3 vizītes pie ārsta (pirmā, kontroles un noslēguma vizīte)
 + 11procedūras nedēļā:
2 ingalācijas procedūras
3 klasiskās masāžas
3 pērļu vannas
1 limfodrenāžas masāža
1 sāls alas apmeklejums LD MORAVA
1 karstā minerālūdens baseina apmeklējumsLS THERMALFitness – bez ierobežojuma.
Pārējās pieejamās vai ārsta rekomendējamās procedūras par papildus samaksu un pēc vēlēšanās.
Baseina apmeklējumi, džakuzi, sauna, Kūrorta nodoklis.
Cenā nav iekļauts:
Lidojums
Rīga - Prāga – Rīga (palīdzam rezervēt),
Transfērs no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ (no 25 EUR personai turp /atpakaļ,)
Apdrošināšana, ekskursijas, personīgie izdevumi,
FBT + procedūras

15.07.- 15.10.

Vienvietīgs numurs
Divvietīgs numurs
Apartamenti

97 EUR
82 EUR
97 EUR

25.03.-15.07.
15.10.-1.11.
24.12.-10.01.
90 EUR
80 EUR
91 EUR

10.01.-25.03.
1.11.-24.12.
75 EUR
64 EUR
75 EUR

Visas cenas uzrādītas EUR par personu.
FBT– pilna pansija + 11 bezmaksas procedūras nedēļā.
Papildus guļvieta bērnam ( līdz 2 gadiem ) – bezmaksas ( atsevišķa piemaksa par ēdināšanu)
Papildus guļvieta bērnam (no 2 līdz 6 g.v.) – atlaide 30 % no uzrādītās cenas
Papildus guļvieta bērnam (no 6 līdz 12 g.v.) – atlaide 20% no uzrādītās cenas
Saņemiet informāciju, noskaidrojiet vietu pieejamību, zvaniet vai rakstiet info@atravel.lv

