
Цени в сила от  01.06.2016 год. 

-  Л Е Ч Е Б Н И   П А К Е Т И  - 
Пакет “ЗДРАВЕ”  за 6 нощувки 

Настаняване 
Цени на база ВВ 

6-дневен пакет 
/нощувка и 

закуска/ 

Цени на база НВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, 
закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, закуска, 
обяд и вечеря/ 

Двойна стая 
/цени на човек/ 328 лв. 376 лв 418 лв. 
Единично 
настаняване в 
двойна стая   

478 лв. 526 лв. 568 лв. 

Единично 
настаняване в стая  
тип спалня 

388 лв. 436лв. 478 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

596 лв. 692 лв. 776 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 896 лв. 992 лв. 1076 лв. 
Настаняване на 
допълнително легло 
/цени на човек/ 

262 лв. 310 лв. 352 лв. 

За дете от 3 г. до 14 
г. на редовно легло 292 лв. 340 лв. 382 лв. 
За дете до 10 г., 
което не ползва 
легло 

202 лв. 250лв. 292 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; кът за отдих; застраховка; туристически данък и ДДС; 
 - ползване на топъл минерален басейн с вградено джакузи; шезлонг; фитнес; 
-  първоначален лекарски преглед;  
- ЛФК  процедура или  вана с радонова минерална вода; 2 физиопроцедури на ден, 
според здравословното състояние, изписани след медицински преглед. 

Доплащания: 
- За услуги предлагани в медицинския център,които не са включени в пакетната цена. 
- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая



Пакет “ЗДРАВЕ”  за 9 нощувки 
Настаняване 

Цени на база ВВ 
9-дневен пакет 

/нощувка и 
закуска/ 

Цени на база НВ 
9-дневен пакет 

/нощувка, 
закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
9-дневен пакет 

/нощувка, закуска, 
обяд и вечеря/ 

Двойна стая 
/цени на човек/ 468лв. 540лв. 603 лв. 

Единично 
настаняване в 
двойна стая   

693 лв. 765лв. 828лв. 

Единично 
настаняване в стая  
тип спалня 

558 лв. 630 лв. 693 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

846 лв. 990 лв. 1116лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 1296 лв. 1440 лв. 1566 лв. 
Настаняване на 
допълнително легло 
/цени на човек/ 

378лв. 450лв. 513 лв. 

За дете от 3 г. до 14 
г. на редовно легло 423 лв. 495 лв. 558лв. 
За дете до 10 г., 
което не ползва 
легло 

333 лв. 405лв. 468 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; кът за отдих; застраховка; туристически данък и ДДС; 
 - ползване на топъл минерален басейн с вградено джакузи; шезлонг; фитнес; 
-  първоначален лекарски преглед;  
- ЛФК  процедура или  вана с радонова минерална вода; 2 физиопроцедури на ден, 
според здравословното състояние, изписани след медицински преглед.

Доплащания: 
 - За услуги предлагани в медицинския център,които не са включени в пакетната цена.

- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая



ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕВРОЗИ – 6 дневен пакет 

Настаняване 
Цени на база ВВ 

6-дневен пакет 
/нощувка и 

закуска/ 

Цени на база НВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, 
закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, закуска, 
обяд и вечеря/ 

Двойна стая 
/цени на човек/ 345 лв. 393лв. 435 лв. 

Единично 
настаняване в 
двойна стая   

495 лв. 543лв. 585 лв. 

Единично 
настаняване в стая  
в тип спалня 

458 лв. 506 лв. 548 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

654 лв. 750 лв. 834 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 871 лв. 967 лв. 1051 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; кът за отдих; застраховка; туристически данък и ДДС; 
 - ползване на топъл минерален басейн с вградено джакузи; шезлонг; фитнес; 
-  първоначален лекарски преглед;  
-  вана с минерална вода всеки ден; аромотерапия – масажна яка през ден; детоксикатор 
през ден; 1 физиопроцедура на ден. 

Доплащания: 
 - За услуги предлагани в медицинския център, които не са включени в пакетната цена.

- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая



ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
– 6 дневен пакет

Настаняване 
Цени на база ВВ 

6-дневен пакет 
/нощувка и 

закуска/ 

Цени на база НВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, 
закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, закуска, 
обяд и вечеря/ 

Двойна стая 
/цени на човек/ 410 лв. 458 лв. 500лв. 

Единично 
настаняване в 
двойна стая   

560 лв. 608 лв. 650 лв. 

Единично 
настаняване в стая  
в тип спалня 

523 лв. 571 лв. 613 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

716лв. 812лв. 896 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 1001 лв. 1097 лв. 1181 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; кът за отдих; застраховка; туристически данък и ДДС; 
 - ползване на топъл минерален басейн с вградено джакузи; шезлонг; фитнес; 
-  първоначален лекарски преглед;  
-  аналитична гимнастика всеки ден; вана с ароматни масла през ден; детоксикатор или 
апаратен лимфен дренаж през ден; 1 физиопроцедура на ден и зонова терапия всеки 
ден. 

Доплащания: 
 - За услуги предлагани в медицинския център,които не са включени в пакетната цена.

- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая



ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЦИКАТРИКС - БЕЛЕЗИ 
– 6 дневен пакет

Настаняване 
Цени на база ВВ 

6-дневен пакет 
/нощувка и 

закуска/ 

Цени на база НВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, 
закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, закуска, 
обяд и вечеря/ 

Двойна стая 
/цени на човек 

328 лв. 376 лв. 418 лв. 

Единично 
настаняване в 
двойна стая   

478 лв. 526 лв. 568 лв. 

Единично 
настаняване в стая в 
тип спалня  

388 лв. 436 лв. 478лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

596 лв. 692 лв 776 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 896 лв. 992 лв. 1076лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; кът за отдих; застраховка; туристически данък и ДДС; 
 - ползване на топъл минерален басейн с вградено джакузи; шезлонг; фитнес; 
-  първоначален лекарски преглед;  
- аромотерапия всеки ден; 1 физиопроцедура на ден; лазер терапия всеки ден. 

Доплащания: 
 - За услуги предлагани в медицинския център,които не са включени в пакетната цена.

- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая



ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗШИРЕНИ ВЕНИ 
– 6 дневен пакет

Настаняване 
Цени на база ВВ 

6-дневен пакет 
/нощувка и 

закуска/ 

Цени на база НВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, 
закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, закуска, 
обяд и вечеря/ 

Двойна стая 
/цени на човек/ 382 лв. 430 лв. 472 лв. 

Единично 
настаняване в 
двойна стая   

532 лв. 580 лв. 622 лв. 

Единично 
настаняване в стая  
тип спалня 

495 лв. 543 лв. 585 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

726 лв. 822 лв. 906 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 945 лв. 1041 лв. 1125 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; кът за отдих; застраховка; туристически данък и ДДС; 
 - ползване на топъл минерален басейн с вградено джакузи; шезлонг; фитнес; 
-  първоначален лекарски преглед;  
- аромотерапия – вана през ден; аромотерапия – масаж през ден; 1 физиопроцедура на 
ден; детоксикатор или апаратен лимфен дренаж всеки ден. 

Доплащания: 
 - За услуги предлагани в медицинския център,които не са включени в пакетната цена.

- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая



ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
– 6 дневен пакет

Настаняване 
Цени на база ВВ 

6-дневен пакет 
/нощувка и 

закуска/ 

Цени на база НВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, 
закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, закуска, 
обяд и вечеря/ 

Двойна стая 
/цени на човек/ 531 лв. 579 лв. 621 лв. 

Единично 
настаняване в 
двойна стая   

681 лв. 729 лв. 771 лв. 

Единично 
настаняване в стая  
в тип спалня 

644 лв. 692 лв. 734 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

1026 лв. 1122 лв. 1206лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 1243лв. 1339 лв. 1423 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; кът за отдих; застраховка; туристически данък и ДДС; 
 - ползване на топъл минерален басейн с вградено джакузи; шезлонг; фитнес; 
-  първоначален лекарски преглед;  
- 5 физиопроцедури на ден; вана с минерална вода или лечебна гимнастика всеки ден; 
детоксикатор или апаратен лимфен дренаж всеки ден; масаж на гръб с ароматни масла 
през ден. 

Доплащания: 
 - За услуги предлагани в медицинския център,които не са включени в пакетната цена.

- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая



СЛЕДОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ 
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – 6 дневен пакет 

Настаняване 
Цени на база ВВ 

6-дневен пакет 
/нощувка и 

закуска/ 

Цени на база НВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, 
закуска и вечеря/ 

Цени на база FВ 
6-дневен пакет 

/нощувка, закуска, 
обяд и вечеря/ 

Двойна стая 
/цени на човек/ 336 лв. 384 лв. 426 лв. 

Единично 
настаняване в 
двойна стая   

486 лв. 534 лв. 576 лв. 

Единично 
настаняване в стая  
в тип спалня 

449 лв. 497 лв. 539 лв. 

Настаняване на 
двама  в стая  
 тип спалня 
/цени за 2-ма/ 

636 лв. 732 лв. 816 лв. 

Апартамент 
/цени за 2-ма/ 853 лв. 949 лв. 1033 лв. 

Посочените цени включват: 
- настаняване на съответната база; паркинг;  кабелна телевизия;  Wi Fi интернет; детска 
площадка; кът за отдих; застраховка; туристически данък и ДДС; 
 - ползване на топъл минерален басейн с вградено джакузи; шезлонг; фитнес; 
-  първоначален лекарски преглед;  
- аналитична гимнастика всеки ден; апаратен лимфен дренаж всеки ден; аромотерапия 
през ден. 

Доплащания: 
 - За услуги предлагани в медицинския център,които не са включени в пакетната цена.

- За стая с тераса – 10 лв. за ден на стая
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