piękne uzdrowisko znajdujące się na południu
Litwy, w zakolu Niemna, okrążone lasami sosnowymi (doskonałe warunki klimatyczne).
BIRSZTONAS położony jest 100 km od Wilna, 40 km od Kowna, 100 km od przejścia
granicznego w Ogrodnikach.
założone w 1975 roku przyjmuje chorych z
dolegliwościami układu ruchowego, stawów, układu pokarmowego, nerwowego,
endokrynologicznego oraz chorobami ginekologicznymi. W sanatorium oferowane są
następujące zabiegi i środki lecznicze: pitne wody mineralne, borowiny lecznicze i
galwaniczne, kąpiele solankowe, masaże podwodne i suche, bicze, gimnastyka lecznicza,
elektroterapia, ultradźwięki, stomatologia i protetyka. W czasie wolnym sanatorium zaprasza
do biblioteki, na basen, do sauny, do sal gimnastycznych, proponuje również grę w bilard i w
tenisa.

08.04 – 22.04.2020
22.04 – 06.05.2020
06.05 – 20.05.2020
20.05 – 03.06.2020
03.06 – 17.06.2020
17.06 – 01.07.2020
01.07 – 15.07.2020
15.07 – 29.07.2020
29.07 – 12.08.2020

12.08 – 26.08.2020
26.08 – 09.09.2020
09.09 – 23.09.2020
23.09 – 07.10.2020
07.10 – 21.10.2020
21.10 – 04.11.2020
04.11 – 18.11.2020
18.11 – 02.12.2020

Uwaga: istnieje możliwość pobytu w dowolnym terminie dogodnym dla Klienta.
PROGRAM RAMOWY pobytu 2 tygodniowego:
DZIEŃ 1 Wyjazd o godz. 06.30. Przejazd do Birsztonas - podróż trwa około siedmiu godzin.
Pierwszym posiłkiem jest kolacja.
DZIEŃ 2 Spotkanie i konsultacja z lekarzem prowadzącym, pierwsze badania, zalecenie
zabiegów, rozpoczęcie zabiegów.

DZIEŃ 3 - 14 Pobyt i leczenie sanatoryjne.
DZIEŃ 15 Śniadanie, ostatnie zabiegi, obiad, wyjazd z Birsztonas około godz.14:00 czasu
lokalnego. Przyjazd do Warszawy około godz. 19:00.
Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, zalecamy również zabranie karty informacyjnej
o stanie zdrowia, zalecenia lekarza prowadzącego, a także aktualne wyniki badań
(morfologia, OB, mocz, EKG). Zgodnie z decyzją dyrekcji Sanatorium nie ma obowiązku
wykonania badań na COVID – 19.

Rodzaj pokoju

Cena od osoby za 1 dzień pobytu

Pokój 1 osobowy w budynku
głównym

55 EUR

Pokój 2 osobowy w budynku
głównym

50 EUR

Pokój 3 osobowy typu suite w
budynku głównym

53 EUR

Pokój 1 osobowy w budynku
administracyjnym

51 EUR

Pokój 2 osobowy w budynku
administracyjnym

45 EUR

Pokój 3 osobowy typu suite w
budynku administracyjnym

46 EUR

Pokój 1 osobowy KOMFORT w
budynku II

55 EUR

Pokój 2 osobowy KOMFORT w
budynku II

50 EUR

Dojazd organizowany przez NOMADA – realizowany przy min. 3 osobach.
Transport w obie strony: 350 PLN od osoby.

Na miejscu obowiązkowa opłata klimatyczna 1 EUR dziennie od osoby
UWAGA: Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w formie bufetu. Koszt dodatkowy na
indywidualne zamówienie Klienta wynosi 6 EUR od osoby za 1 dzień
Pokoje 1 osobowe w budynku głównym, 1,2 osobowe w administracyjnym oraz typu
KOMFORT wyposażone są w TV, lodówkę, radio, czajnik elektryczny.

Ceny pobytu podane są w EUR - wpłat należy dokonywać w EUR na konto walutowe lub
gotówką w biurze. Istnieje również możliwość wpłaty w PLN po przeliczeniu po kursie
sprzedaży banku Pekao S.A.

Istnieje możliwość rezerwacji pobytu w dowolnym terminie w zależności od
indywidualnych preferencji.

 Zakwaterowanie: zgodnie z zamówieniem
 Pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie
 4 zabiegi lecznicze dziennie zalecone przez lekarza. Zabiegi odbywają się codziennie,
za wyjątkiem niedzieli i dni świątecznych
 Ubezpieczenie pełne zawierające choroby przewlekłe
 KL - 10 000 EUR, NNW - 2 000 EUR, bagaż 200 EUR






Transportu z / do Birsztonas
Zabiegów nie zaleconych przez lekarzy, zabiegów stomatologicznych i
kosmetycznych
Fakultatywnych wycieczek turystycznych /Wilno, Kowno/ organizowanych przez
sanatorium „Versme”
Własnych wydatków

W przypadku jakichkolwiek uwag odnośnie zakwaterowania, wyżywienia i zabiegów, prosimy
o ich zgłaszanie bezpośrednio do Dyrekcji sanatorium.
Informacje aktualne dotyczące COVID – 19.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie www.gov.pl obywatele RP oraz
osoby posiadające prawo pobytu w Polsce mogą bez przeszkód przyjeżdżać na
Litwę i jechać przez jej terytorium tranzytem. Zgodnie z dokumentem z dnia
15.06.2020 obywatele RP zwolnieni są z obowiązku odbycia kwarantanny po
przekroczeniu granicy RL.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian realizacji powyższego programu, w przypadku
zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, związanych z decyzjami władz Państwowych
oraz lokalnych.

UL. POZNAŃSKA 23 * 00-685 WARSZAWA * TEL: 0048 22 625 44 18, TEL: 0048 22 625 55 11
Pekao S.A. V O/WARSZAWA, NR 25 1240 1066 1111 0000 0000 1733 * NIP 526-020-51-09
Konto w EUR: PL 73 1240 1066 1978 0010 2186 3674; Konto w USD: PL 09 1240 1066 1787 0010 2005 9409
http//: www.nomada.org.pl, e-mail: nomada@nomada.org.pl

