
SANATORIJA DE LUX

Profilaktiska, atjaunojoša un ārstnieciska programma, kurā racionāli tiek apvienotas individuāli 
piemeklētas SPA procedūras, mērena fiziska slodze un Jūrmalas labvēlīgie klimatiskie apstākļi. 
Vien dažu dienu laikā, pēc pastaigas pa smilšaino pludmali, elpojot Jūrmalas gaisu ar tā 
neatkārtojamo priežu aromātu, notiek pilnīga organisma restartēšanās, kas veicina cilvēka 
fizisko un garīgo harmoniju. 

Kam paredzēta: vispārēja rehabilitācija, elpceļu, kustību orgānu, nervu un sirds asinsvadu 
slimību ārstēšanai, imunitātes un tonusa atjaunošanai, vispārējai organisma enerģijas balansa 
atjaunošanai.

Programmā iekļauts:
• Nakšņošana Classic kategorijas numurā 
• Bagātīgas brokastis ar skatu uz jūru 
• Ērts halāts un čībiņas numurā 
• 3 ēdienu pusdienas un vakariņās pēc īpašas ēdienkartes vienā no mūsu restorāniem ar skatu 

uz jūru (iebraukuma dienā – vakariņas)
• Apsargājama autostāvvieta
• WI-FI visā viesnīcas teritorijā 
• Ārstnieciskā programma*

 * Detalizēts, individuāli pielāgots programmas grafiks tiek izstrādāts pēc pirmās ārsta konsultācijas 

 Nakšu skaits Cena 1 personai EUR Cena 2 personām EUR

 2 naktis 375 600

 3 naktis 515 800

 4 naktis 715 1130

 6 naktis 1109 1798



 Īpaša cena - Klasiskā masāža (30 min) 29€

 * ūdens relaksācijas centra SEA WELLNESS: 
   • 25 m baseins ar siltu jūras ūdeni
   • Romiešu tvaika pirts, Himalaju sāls pirts un ciedru koka sauna
   • Kaskādes, zemūdens masāžas strūklakas, džakuzi, atpūtas zona

Reģistrēšanās no 15:00, izrakstīšanās līdz 12:00 (precizējiet agrā iebraukuma vai vēlā izbraukuma iespējas pie reģistrēšanās)

Piedāvājums ir spēkā līdz 31.05.2021. / 01.09 – 20.12.2021.

Procedūra Ilgums 2 naktis 3 naktis 4 naktis 6 naktis

Ārsta-rehabilitologa konsultācija       1 2 2 2

Pastaiga raitā solī gar jūru 2 reizes dienā      1 2 3 5

Kardio nodarbība trenažieru zālē     1 1 2 5

Baseina ar jūras ūdeni SEA WELLNESS*  120 min 3 4 5 7
apmeklējums 

Dūņu terapija  30 min 1 1 2 3

Hidroterapija  20 min 1 1 1 2

Fizikālās terapijas procedūra  15 – 30 min 1 1 2 3

Medicīniskā aparātprocedūra  30 min 1 1 1 2

Skābekļa kokteili  15 min 1 1 2 3

Sāls istaba  60 min 2 3 4 6

ĀRSTNIECISKĀ PROGRAMMA



HIDROTERAPIJA
· Pērļu vanna
· Šarko duša
· Zemūdens masāža

FIZIKĀLĀS TERAPIJAS PROCEDŪRAS
· Magnētterapija
· Ultraskaņas terapija
· Lāzerterapija
· Miostimulācija

MEDICĪNISKĀ APARĀTPROCEDŪRA
· Pressolimfodrenāža
· SPA kapsula
 · Zero Gravity procedūra

ĒDIENKARTES PARAUGS
VIENAI ĒDIENREIZEI

Salāti vai zupa
Grilētas vistas, kvinojas, avokado un mango salāti

vai
Cēzara salāti ar vistas krūtiņu un bekonu

vai
Dārzeņu Minestrone ar pastu

Pamatēdiens
Pasta Primavera ar sezonas dārzeņiem un Parmezānu

vai
Grilēta laša fileja ar grilētiem sezonas dārzeņiem

vai
Liellopa eskalops ar kartupeļu biezeni

Deserts
Panna cotta ar zemeņu mērci

vai
Sāļās karameles krēms ar grauzdētiem čipsiem

vai
Saldējuma asorti



AICINĀM IZBAUDĪT
DZIEDINOŠU ATPŪTU

„BALTIC BEACH HOTEL & SPA”.

Rezervāciju nodaļa
+371 67771411
res@balticbeach.lv


