
Cena za 1 osobę za dobę

1-Osobowy  SNG

2-Osobowy DBL/TWN

2-Osob. Pokój Rodzinny z 

aneksem kuchennym (Family)

2-Osobowy LUX 
(dwupokojowy)

CENA ZA 1 OSOBĘ ZA 1 DOBĘ 

SANATORIUM EGLE ,,ECONOMY"                   
w DRUSKIENNIKACH 

Budynek Żilvinas i Egle-2
DUŻY KOMPLEKS SANATORYJNY Z BARDZO BOGATYM ZAPLECZEM ZABIEGOWYM. 

Ponad 150 rodzajów zabiegów 

PEŁNA BOROWINA. KRYTY BASEN PŁYWACKI.
Latem do dyspozycji kąpielisko i plaża nad zbiornikiem wodnym na terenie sanatorium.

  Na miejscu BEZPŁATNE przedszkole.

  NOWOŚĆ! Specjalny program sanatoryjny z zabiegami dla dzieci.

PROGRAM SANATORYJNY z 5 zabiegami/ FB Pobyt minmum 3 noclegi 2023

5. Zabieg relaksacyjny (aromaterapia / relaksacja audiowizualna / relaksacja obuuszna / haloterapia) lub ziołowy koktajl tlenowy / inhalacja.

76 €

90 €

W cenie: nocleg, 3 posiłki (bufet), konsultacja lekarska z ułożeniem programu leczenia, 5 zabiegów, dla pobytu od 7 Noclegów codzienny wstęp do 

basenów i saun, dla pobytu do 7 noclegów 1 krotny wstęp do basenówi saun. Zabiegi są ustalane indywidualnie przez lekarza po ocenie stanu zdrowia

Programy zabiegowe:

1. Lecznicza kąpiel mineralna / zabieg borowinowy (każdy z zabiegów jest przydzielony) każdego innego dnia)

2. Masaż leczniczy (15 min) / masaż podwodny (15 min) lub masaż sprzętowy;

3. Kinezyterapia grupowa na sali / w wodzie / w wannie pionowej;

4. Fizjoterapia aparatowa (elektroterapia, magnetoterapia,ultradźwięki, światłoterapia i inni);

Specjalne Ceny na Otwarcie Egle Economy

16.05.2023-30.09.2023

94 €

72 €
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Cena za 1 osobę za dobę

1-Osobowy  SNG

2-Osobowy DBL/TWN
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Cena za 1 osobę za dobę

1-Osobowy  SNG

2-Osobowy DBL/TWN

2-Osob. Pokój Rodzinny z 

aneksem kuchennym (Family)

2-Osobowy LUX 
(dwupokojowy)

PROGRAM SANATORYJNY  MINI z 3  zabiegami/ FB Pobyt minmum 3 noclegi 2023

CENA ZA 1 OSOBĘ ZA 1 DOBĘ 

W cenie: nocleg, 3 posiłki (bufet), konsultacja lekarska z ułożeniem programu leczenia, 3 zabiegi, dla pobytu od 7 Noclegów codzienny wstęp do basenów i 

saun, dla pobytu do 7 noclegów 1 krotny wstęp do basenówi saun. Zabiegi są ustalane indywidualnie przez lekarza po ocenie stanu zdrowia

w okresie w okresie w okresie

28.04.2023

18.06.2023

19.06.2023

27.08.2023

28.08.2023

01.10.2023

107 € 112 € 106 €

77 € 82 € 77 €

85 € 86 € 81 €

W cenie: nocleg, 3 posiłki (bufet), konsultacja lekarska z ułożeniem programu leczenia, 6 zabiegów, codzienny wstęp do basenów i saun. Zabiegi są 

ustalane indywidualnie przez lekarza po ocenie stanu zdrowia

103 € 99 € 93 €

Programy zabiegowe:

1. Kinezyterapia grupowa na sali lub w wodzie;

2. Zabieg relaksacyjny (aromaterapia / relaksacja audiowizualna / haloterapia) lub ziołowy koktajl tlenowy / inhalacja;

3. Lecznicza kąpiel mineralna.

PROGRAM  SANATORYJNY MAXI z 6 zabiegami, / FB Pobyt minmum 10 noclegów
specjalistycznymi konsultacjami lekarskimi, dodatkowymi analizami 

2023

CENA ZA 1 OSOBĘ ZA 1 DOBĘ  - wskazane posiadanie historii choroby

86 €

100 €

104 €

82 €

16.05.2023-30.09.2023

Specjalne Ceny na Otwarcie Egle Economy
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Cena za 1 osobę za dobę

2-Osobowy DBL/TWN

2-Osob. Pokój Rodzinny z 

aneksem kuchennym (Family)

2-Osobowy LUX 
(dwupokojowy)

DOPŁATY: ZNIŻKI:

1 Eur/ Dziennie Opłata Klimatyczna za Osobę Dorosłą

Dzieci (pobyt wraz z wyżywieniem bez zabiegów): 
do 3 lat   -  bezpłatnie;

3 - 7 lat   -  70% zniżki; 

7 - 16 lat  - 50% zniżki; 

Uwaga: zniżki liczone są od cen podstawowych.

CENA ZA 1 DZIECKO ZA  1 DOBĘ    / Dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w zabiegach tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

Programy zabiegowe:

1. Kinezyterapia grupowa na sali, w wodzie, w wannie pionowej / Kinezyterapia indywidualna

2. Masaż leczniczy (30 min.) co drugi dzień lub podwodny (15 min.);

3. Procedura fizjoterapii sprzętowej;

4. Lecznicze kąpiele mineralne (perełkowe / jacuzzi / dwutlenek węgla / kąpiele stóp i dłoni) / Zabiegi lecznicze borowinowe (aplikacja / kąpiel /

    kąpiele stóp i dłoni) co drugi dzień;

5. Zabieg relaksacyjny (aromaterapia / relaksacja audiowizualna / relaksacja obuuszna / haloterapia);

6. Tlenowy koktajl ziołowy / inhalacja;

PROGRAM SANATORYJNY DLA DZIECI  w wieku 5-15 lat z 4 zabiegami/ FB 2023

W cenie: nocleg, 3 posiłki dziennie (bufet), konsultacja lekarska z ułożeniem programu leczenia, 4 zabiegi. Korzystanie z usług kompleksu basenów i saun 

uzależnione jest bezpośrednio od programu dorosłej osoby towarzyszącej.

16.05.2023-30.09.2023

1. Kinezyterapia grupowa na sali lub w wodzie;

2. Masaż leczniczy - codziennie przez 15 minut;

63 €

50 €

53 €

Specjalne Ceny na Otwarcie Egle Economy

 ze wszystkimi świadczeniami - 10% zniżki.

3. Zabieg terapeutyczny fizjoterapii lub relaksacji - codziennie 1 zabieg.

4. koktajl tlenowy, leczenie światłem (bioptron), inhalacje, haloterapia,

1-osoba w pokoju 2-osobowym:

w okresie: 02.07 - 19.08 i 29.12 - 07.01.18 - 50% 

w pozostałych terminach - 30%

Dodatkowa osoba dorosła  w pokoju na dostawce 

Programy zabiegowe:

3/3


