
Patvirtinta 
UAB „Namita“direktorės 

įsakymu 

Sanatorinio gydymo kainos   
 

 
Atvykstant su sanatorinio gydymo programa.   

Kainos nurodytos su PVM nuo 2020.06.01 – 2020.12.23 

Kambario tipas   

Kaina nurodytu metų laiku   

06.01-06.30 07.01-11.01 11.02-12.23 

1 para   

1 gyventojas dviviečiame  

kambaryje   

97,50 107,90 101,40 

2 gyventojai dviviečiame  

kambaryje   

150,- 166,- 156,- 

2 gyventojai šeimyniniame 

dviviečiame kambaryje 

166,- 182,- 172,- 

Liuksas  gyvenant 

dviese   

186,- 208,- 196,- 

Į kainą įskaičiuota:  

• Gydytojo konsultacija;  

• apgyvendinimas;  

• maitinimas (švediškas stalas) tris kartus per dieną;  

• iki 5 gydomųjų procedūrų per parą;  

• plaukiojimas baseine kiekvieną rytą nuo I - V 07:00 iki 09:00 val., VI - VII 07:00 - 10:00 val.;  

• kurortinės rinkliavos mokestis 1 Eur - 1 asm. už parą;  

• Dovanojame nemokamus apsilankymus baseinų ir pirčių komplekse kasdien VISĄ VASARĄ!  

• atvykimas nuo 13.00 val., išvykimas iki 12.00 val.  

 Sanatorinio gydymo programą sudarančios procedūros:  

1. Gydomoji mineralinė vonia (su gydomaisiais priedais) / Gydomojo purvo procedūra; 

2. Gydomasis masažas (15 min.) / Povandeninis masažas (15 min.); 

3. Fizioterapijos procedūra (Magnetinė terapija / Ultragarso terapija / Haloterapija arba kitos); 

4. Kineziterapija grupėje: salėje / vandenyje / vertikalioje vonioje; 

5. Deguonies-vaistažolių arbatų kokteilis arba Relaksacijos procedūra; 

Atvykstant su vaikais:  

• Vaikai iki 15 metų kambaryje kartu su tėvais apgyvendinami nemokamai (į kainą įskaičiuota 
nakvynė ir pilnas maitinimas. Vaikams gydymo paslaugos į kainą neįskaičiuotos).  



 

 

Pastabos:  

• Atvykstant vienai parai - priemoka 35%.  

• Nuolaidos nesumuojamos su kitomis nuolaidomis.  

• Kliento atvykimo ir išvykimo dieną skaičiuojant kaip vieną, buhalteriškai skaičiuojama paskutinė 
diena  

• Jūs taip pat galite naudotis baseinų ir pirčių kompleksu (atskiras mokestis).  

• Visoje „FDRC Nemunas“ teritorijoje, įskaitant balkonus, terasas bei kambarius – rūkyti draudžiama. 
Bauda už rūkymą tam neskirtoje vietoje – 100 EUR.    

• Galima atsiskaityti  grynais pinigais bei mokėjimo kortele registratūroje arba bankiniu 
pavedimu.  

• Į sanatoriją augintinius atsivežti griežtai draudžiama.  

*Esant vėlyvam atvykimui (po 15 val.) ir ankstyvam išvykimui (iki 10 val.) suteikiamų procedūrų skaičius 

gali būti mažinamas.    

 


