
 
 

 

Ценоразпис възстановителен център 

 

За гости на хотела 

Комплексно ползване на помещение за подводна лечебна физкултура, 

помещения за термотерапия, релакс зона + салон за лечебна 

физкултура                                                                                      за 1 ден 
10 лв. 

 

За външни посетители 

Комплексно ползване на помещение за подводна лечебна физкултура, 

помещения за термотерапия, релакс зона                                     за 1 ден 

15 лв. 

Карта за комплексно ползване на помещение за подводна лечебна 

физкултура, помещения за термотерапия, релакс зона 

                                                                                                 10 посещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

100 лв. 

Комплексно ползване на помещение за подводна лечебна физкултура, 

помещения за термотерапия, релакс зона + салон за лечебна 

физкултура                                                                                         за 1 ден   

19 лв. 

Карта за  комплексно ползване на помещение за подводна лечебна 

физкултура, помещения за термотерапия, релакс зона + салон за 

лечебна физкултура                                                             10 посещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

150 лв. 

 

За гости на хотела и външни посетители 

Масаж на лице                                                                                     10 мин. 13 лв. 

Масажна яка                                                                                        10 мин. 
 

13 лв. 

Масажна яка с масаж на ръка                                                         15 мин. 
 

15 лв. 

Масажна яка с масаж на две ръце                                                   20 мин. 
 

20 лв. 



Масаж на една ръка                                                             5 мин. 9 лв. 

Масаж на две ръце                                                            10  мин. 13 лв. 

Масаж на гръб                                                                                     20 мин. 20 лв. 

Масаж  частичен/ меден, вендузен/                                                 20 мин. 25 лв. 

Масаж на гръб и ръка                                                                        25 мин. 22 лв. 

Масаж на гръб и две ръце                                                                 30 мин. 24 лв. 

Масаж на кръст                                                                                   10 мин. 15 лв. 

Масаж на крака                                                                                  20 мин. 21 лв. 

Масаж на подбедрици                                                                       10 мин. 13 лв. 

Масаж на кръст и крак                                                                      20 мин. 23 лв. 

Масаж на кръст и два крака                                                            30 мин. 25 лв. 

Масаж на цяло тяло                                                                           50 мин. 40 лв. 

Релаксиращи пасивни кинезитерапевтични процедури 

Цикатрикс                                                                                              5 мин. 9 лв. 

Масажна яка                                                                                        10 мин. 14 лв. 

Масаж на гръб                                                                                     20 мин. 24 лв. 

Масаж на гръб и две ръце                                                                 30 мин. 28 лв. 

Масаж на кръст                                                                                   10 мин. 17 лв. 

Масаж на кръст и два крака                                                            30 мин. 30 лв. 

Масаж на цяло тяло                                                                           50 мин. 45 лв. 

Зонова терапия  

Ходила/ Ръце                                                                                       20 мин. 20 лв. 



Антицелулитен масаж                                                                       20 мин. 25 лв. 

Целутрон                                                                                              20 мин. 12 лв. 

Целутрон                                                                                              40 мин. 15 лв. 

Обратна електрофореза                                                          1 процедура 10 лв. 

При закупуване на карта за обратна електрофореза     10 процедури 

 

90 лв. 

Ползване на помещение за ексфолиация / на човек /              до    1 час     
 

5 лв. 

Ексфолираща терапия 35 лв. 

Лечебен масаж след ексфолираща терапия  35 лв. 

Ексфолираща терапия + лечебен масаж 60 лв. 

Салон за лечебна физкултура                                               1 посещение 

 

4 лв. 

Карта за салон за лечебна физкултура                            10 посещения 30 лв. 

Вана с химично действие с постепенно покачване на минутите             

                                                                                              от 7  до 21 мин.                                                                                                                        
7 лв. 

Карта за вана с химично действие с постепенно покачване на 

минутите                                                               10 посещения 

60 лв. 

Вана с лечебни билки 9 лв. 

Вана с механично действие                                                            20 мин. 
 

9 лв. 

Подводноструев масаж – тангентор/ частичен                            15 мин. 
 

15 лв. 

Подводноструев масаж -  цяло тяло                                                30 мин. 20 лв. 

Електросън                                                                                          30 мин. 20 лв. 

Електросън – ПАКЕТ 3 броя 50 лв 

Дълбока осцилация                                                                            15 мин.  18 лв. 

Дълбока осцилация – ПАКЕТ 3 броя 49 лв. 

Дълбока осцилация на лице                                                             15 мин. 15 лв. 



Дълбока осцилация на лице – ПАКЕТ 3 броя 40 лв. 

Апаратен дренаж – пресотерапия на 1 зона                                  20 мин. 
/крака или талия или ръка/ 

10лв. 

Апаратен дренаж – пресотерапия на 1 зона ПАКЕТ 3 БРОЯ                                   

/крака или талия или ръка/ 
25 лв. 

Апаратен дренаж – пресотерапия на 2 зони                                 20 мин. 
/крака с талия/ 

15 лв. 

Апаратен дренаж – пресотерапия на 2 зони ПАКЕТ 3 БРОЯ                                                                            

/крака с талия/ 
40 лв. 

Безиглена електропорация                                                              10 мин. 15 лв. 

Безиглена електропорация 10 мин. – ПАКЕТ 5 броя 65 лв. 

Безиглена електропорация                                                              15 мин. 25 лв. 

Безиглена електропорация 15 мин. – ПАКЕТ 5 броя 100 лв. 

Безиглена електропорация                                                              30 мин. 35 лв. 

Безиглена електропорация 30 мин. – ПАКЕТ 5 броя 150 лв. 

  

Наем халат 

 
5 лв. 

Наем голяма хавлиена кърпа 

 
3 лв. 

Наем средна хавлиена кърпа 

 
2 лв. 

 

 

 

 

 

 



Цени Калолечение 

За гости на хотела по пакет „ЗДРАВЕ” 

 Частична апликация /лице, длани, лакти, рамене, яка, кръст, колене, глезени / – 4 лв. 

 Обширна апликация / гръб, цели ръце, подбедрици, един крак/ – 6 лв. 

 Цяло тяло – 15лв. 

За гости на хотела по пакет „СПА” и външни гости 

 Частична апликация /лице, длани, лакти, рамене, яка, кръст, колене, глезени / – 5 лв. 

 Обширна апликация / гръб, цели ръце, подбедрици, един крак/ – 8 лв. 

 Цяло тяло – 18 лв. 

 

Цени Парафинолечение 

За гости на хотела по пакет „ЗДРАВЕ” 

 Голяма апликация – 10 лв. 

 Малка апликация – 12 лв. 

За гости на хотела по пакет „СПА” и външни гости 

 Голяма апликация – 12 лв. 

 Малка апликация – 17 лв. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Цени за една процедура 

Процедури Цена 

Първичен лекарски преглед 30 лв. 

Вторичен лекарски преглед 10 лв. 

Елекстростимулация /точкова/ 7 лв. 

Електростимулация /стабилна/ 7 лв. 

Електрофореза, Йонофореза 4 лв. 

Д’арсонвал /на поле/ 4 лв. 

Лечение с диадинамични токове 4 лв. 

Интерферентен ток, средно-честотни 

модулирани токове 

4 лв. 

Ултразвукова терапия /на поле/ 4 лв. 

Магнитотерапия /на поле/ 4 лв. 

Лечение с УВЧ и МВТ / на поле/ 4 лв. 

Лазертерапия /на поле/ 4 лв. 

Термотерапия /на поле/ 4 лв. 

Криотерапия /на поле/ 4 лв. 

ЛФК – индивидуална 7 лв. 

ЛФК – групова 4 лв. 

Подводна гимнастика  7 лв. 

Инхалация 4 лв. 

Доплащане за вана /соли или етерични масла/ 2 лв. 

Доплащане медикамент за електрофореза 3 лв. 

Доплащане към масаж /масажен крем/ 4 лв. 

 
 


