
ČIA PRASIDEDA JŪSŲ MAGIŠKAS POILSIS



Birže l io  mėn .  pas iū lymas 
UCI  l i cenc i jos  turėto jams !

B i rže l io  mėnes į  sanator i ja  „Grad ia l i “  
Jums DOVANOJA:  

-  15  % nuola idą v isoms atnauj in toms
sve ikat ingumo programoms,

atvykstant  b i rže l io  mėn .



SIEKANTIEMS DAUGIAU NEI POILSIS



SANATORIJA GRADIALI

DAUGIAU RAMYBĖS

Esame įsikūrę gamtos apsuptyje, kur 500 metrų pušyno ruožą keičia smėlio 
kopos ir jūra. Atsibudus ryte galima išgristi tylą, pajusti vėjo šnaresį ir pušų siūba-
vimą. Galima įkvėpti tyrą oro gurkšnį, paskanintą pajūrio gaiva.
Susitikime „Gradiali“ – sanatorijoje prie jūros!
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PROFESIONALI  MEDIKŲ KOMANDA 
IR MODERNI  MEDICINA

Atgauti jėgas padės aukštos kvalifikacijos medikai, pasiruošę parinkti efektyviausias 
procedūras. Naujos kartos medicininė aparatūra, „Equivital“, „Biometrics E-LINK“, 
„Tracker Fredom“ ir pan., leidžia pasiekti puikių gydymo rezultatų. Virš 100 gydomųjų 
procedūrų, fizioterapija, kineziterapija, ergoterapija, gydomieji masažai, purvo ir 
parafino terapija, hidroterapija, haloterapija, šalčio terapija, relaksacija ir refleksote-
rapija, mineralinio vandens procedūros, gali būti taikomos tiek sunkiems ligoniams, 
tiek sveikatą sustiprinti norintiems svečiams.
Gradiali sanatorijoje gydomi šie susirgimai: judamojo – atramos aparato, nervų siste-
mos (neurologiniai), kraujotakos sistemos (kardiologiniai), kvėpavimo sistemos 
(pulmonologiniai), endokrininės sistemos, virškinimo sistemos, ginekologija.
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TAUSOJANTIS  SPA

Baseino ir pirčių kompleksą sudaro 2 baseinai, 4 pirtys, 2 sūkurinės vonios, erdvė 
poilsiui. Naujojo baseino vanduo išgaunamas tiesiai iš mineralinio vandens gręžinio. 
SPA centras lepina klientus plačiu procedūrų asortimentu, jų virš 100! Estetinės grožio 
procedūros, kūno modeliavimo, veido jauninimo procedūros su naujausiu LPG CELLU 
M6 aparatu sprendžia senstančios odos problemas. Atsipalaiduoti, pamiršti rutiną ir 
rūpesčius padeda gintaro terapijos, įvairūs masažai, Phytomer SPA procedūros bei 
vandens terapijos. Ypač gilų tiek fizinį, tiek dvasinį atsipalaidavimą teikia plūduriavimo 
terapija, kuri vyksta magnio druskos prisotintoje kapsulėje. Pasinerti į aukščiausio lygio 
meditaciją čia nesunku.
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ERDVŪS KAMBARIAI  SU BALKONAIS

Patogiuose, erdviuose kambariuose rasite visus būtiniausius reikmenis nuo 
chalatų iki higienos priemonių. Beveik visi kambariai turi balkonus ar terasas, 
kuriose galima pasigrožėti gamta ir įkvėpti gryno oro. Sanatorijoje yra 162 
numeriai: 6 vienviečiai, 106 dviviečiai, 22 mini liuksai, 10 liuksų, 5 apartamentai, 13 
kambarių pritaikytų svečiams su negalia.
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DAUGIAU SKONIO

„Gradiali“ restoranas „Pineta“ apsuptas pušyno, tad jame galima pasidžiaugti 
ranka pasiekiama gamta ir paskanauti populiariausių, su meile pagamintų 
patiekalų (brandintos jautienos antrekoto ar svieste keptos dorados). Tai vieta, 
puikiai tinkanti tiek šeimyniniams susibūrimams, tiek dalykiniams pietums. 
Geriausi Viduržemio jūros regiono virtuvės skoniai, sugulę į mūsų virtuvės šefo 
ruoštus patiekalus, nustebins savo paprastumu. Restorane yra 80 vietų, o tera-
soje (vasarą ji atvira) – 50 vietų. 
Stebėti saulėlydžius, atsigaivinti kokteiliais kviečiame į „Pineta lounge“ terasą 
ant stogo. 
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KŪRYBIŠKUMAS,  EFEKTYVUMAS IR SĖKMĖ

„Gradiali“ konferencijų salės - ideali vieta įvairiausiems renginiams. Didžioji salė 
(173 kv.m.) teatro stiliumi talpina iki 140 žmonių. Salėje sumontuota ypač kokybiška 
garso bei vaizdo įranga, didelis ekranas bei kitos konferencinės priemonės užtikri-
na paslaugų kokybę. Salė lengvai transformuojasi iš dalykinio stiliaus į banketui ar 
furšetui skirtą erdvę, tad galima organizuoti įmonės šventę ar asmeninę sukaktį.  
O mažoji salė (40 kv.m.) tinka nedideliam susibūrimui ar darbo grupei. Klientų 
patogumui esame paruošę konferencinį paketą, kuriame ne tik apgyvendinimo, 
maitinimo paslaugos, bet ir populiariausios procedūros, grupinės terapijos. Siekia-
me, kad mūsų svečiai po darbingų konferencijų turėtų galimybę ir atsipūsti.
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SIEKANTIEMS DAUGIAU NEI POILSIS



Sanator i ja  „Grad ia l i “
Vanagupės g .  15 ,  Pa langa ,  LT –  0017 1
Te l .  +370 667  22801
www.grad ia l i . l t
in fo@gradia l i . com


