БАС – Београдска аутобуска станица а.д., Београд, Железничка 4
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ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
18205 Нишка Бања, Српских јунака бр.22

На 236-том км од Београда налази се град Ниш у чијем окружењу,10 км југоисточно,лежи
Нишка Бања, недалеко од ушћа реке Нишаве у Ј.Мораву а све у подножју западног огранка Суве планине –
Коритника.Лечилиште, на 250 м н.в., утонуло у зеленило шума и винограда са обиљем лековитих термо минералних
извора (просечне темпаратуре од 37*Ц), обогаћених гасом радона, погодује лечењу кардиоваскуларних обољења,
реуматологије и ортопедске хирургије.»Културно лето у Нишкој Бањи, посета арх.локалитетима и историјским
споменицима као и излети, чине богату понуду за време боравка у Бањи.
Институт располаже са 560 лежајева распоређених у три стационара:»Радон»,»Зеленгора»и «Терме».Сваки стационар
рсполаже смештајним и тераписким блоком са базеном.Примењују се хидро, кинези, електро, пелоидо и др. терапије.
Цене важе од 01.11.2018. до 31.03.2019.

Индивидуални програм без превоза.

Стационари:
”Радон”,”Терме”,
”Зеленгора”
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Пансион дан
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4.840

5.170

БO дан: боравак мин. 7 дана

Ценовник од 10.10.2018.

Пансион дан: боравак мин. 3 дана

Приликом доласка у Бању, рецепција и пријава у стационару ”РАДОН”.
Бањски медицински дан – БО дан подразумева следеће услуге: смештај, исхрана, лекарски
преглед, стандардни електрокардиограм – ЕКГ, основне лабараторијске анализе,
терапијске услуге по препоруци лекара, електро, хидро, пелоидо и кинези терапије и тест
оптерећења на предлог лекара као и коришћење базена.Остале терапије се плаћају.
Корисници пансион дана – не плаћају улазницу за базен.
ПОПУСТИ ЗА ДЕЦУ: Деца до 2 године користе услуге бесплатно.
Деца старости до 7 година:
- ако користе лежај са родитељем, плаћају 50% од цене пансиона.
-ако користе сопствени лежај, плаћају 70% од цене пансиона.
Боравишна такса се наплаћује на рецепцији хотела : за одрасле особе 130,00 дин.
по дану, за децу од 7-15 година 50%, за децу до 7 година се не наплаћује.
НАЧИН ПЛАЋАЊА : Приликом резервације 10% од цене аранжмана.
Остатак или у целости 7 дана пре почетка услуге или на 8 месечних рата, чековима грађана.
Пансион дан : смештај- ноћење , исхрана (доручак, ручак, вечера-класична анкета).
Могућност превоза редовним, аутобуским линијама са БАС-а :

Полазак за Нишку бању сваког дана у 7,40

Уз програм важе општи услови путовања агенције ⌂БАСТУРИСТ”
oрганизатор лиценца ОТП 389/2010
Бас а.д. Београд огранак ⌂БАСТУРИСТ”
Београд, М. Бирјузова 2-4 , 2180-377
Авио шалтер
3286-922
E-mail basturist@bas.rs 2622-526
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