БАС – Београдска аутобуска станица а.д., Београд, Железничка 4
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Специјална болница за рехабилитацију

Објекат “Аквамарин”
24 420 КАЊИЖА , Народни парк бб

На 196-том км. oд Београда, на десној обали реке Тисе, на 87м нв, лежи Општина Кањижа. Дубоко
уронула у Панонску равницу, испресецана алувијалним равнима, лесним заравнима и пешчаним
спрудовима са обиљем термалних извора (на 1.140м дубине и 72*С) са својим натријумхидрокарбонатно-јодно-бромидно-сулфидно-алкалним својствима, користи се у тер-апијске сврхе. Од
1909 -1979. изграђени су лечилишни објекти. Најстарији је Стационар “АБЕЛА”. Новији објект (у
кат3*) је “АКВАМАРИН” који има 150 лежајева у 1/1, 1/2 , 1/3, собама и апартманима опремљеним
са ТВ -ом, тел., фрижидером, клима уређајем и ТВЦ-ом.
Објекaт располаже са два затворена базена са термалном водом, сауном, трим кабинетом,
теретаном, теренима за тенис, мале спортове, стонитенис .........
ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ БЕЗ ПРЕВОЗА / ЦЕНЕ СУ ДАТЕ ПО ОСОБИ / ДНЕВНО

Цене важе до 30.09.2018.

Ценовник од 26.06.2018.

Објекат
“АКВАМАРИН”

1/1

1/2

1/3

ДЕЦА

ПАНСИОН

3.990

3.140

2.590

ПА

3.470

2.630

2.100

ПОЛУПАНСИОН

0 – 2 год. 2 – 7 год. 7 – 12год.

/

1.370

1.840

Коришћење базена за госте хотела
је бесплатно.
Физикална терапија и Wеllnes програм се могу користити по важећем ценовнику.
Могуће је уплатити први лекарски преглед!

Здравствене услуге на бази БО дана
Објект
“АКВАМАРИН”

1/1

ПАНСИОН

5.880

1/2

5.040

1/3

4.100

Први лекарски преглед се плаћа
1.500 дин./по особи.
Обавезан је!

БО ДАН - ПАНСИОН подразумева : све терапије које пропише ординирајући лекар, пун
пансион и право коришћења базена у термину дефинисаном за пацијенте, као и у термину за
грађанство.
БТО није урачуната у цену, износи 129,00 динара по особи дневно - плаћа се на рецепцији хотела.
НАЧИН ПЛАЋАЊА:Приликом резервације 30% од цене аранжмана, а остатак, или у целости пре
почетка услуге или на 8 (осам) месечних рата чековима грађана.
Пансион: ПА (Ноћење,доручак,ручак,вечера-класична анкета).
Полупансион: ПП (Ноћење, доручак,вечера-класична анкета).

Могућност превоза редовним, аутобуским
линијама са БАС-а : од 05:15 часова . . .
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