
  

 
 

 
 

Медицински програми  

за възстановяване, базирани на био енергията на околната среда  

в съчетание с високи нива на отрицателна йонизация и фитонциди,  

електротерапевтични и кинезитерапевтични методики, медицински и  

спа процедури и активности сред природата. 

ХОТЕЛ ПЕРЕЛИК 5* 

„Климатолечение“, „Антистрес и детокс“ 

„Възстановяване след COVID-19 инфекция“ 

 

Период за настаняване 01.07.2021 – 30.11.2021 

БРОЙ НОЩУВКИ 5 нощувки 7 нощувки 10 нощувки  

ЕДИНИЧНО НАСТАНЯВАНЕ  1330 1771 2527 

ДВОЙНО НАСТАНЯВАНЕ  1150 1533 2185 

Трети възрастен на допълнително легло  1050 1400 1995 

 

Цените са в лева на човек за избрания пакет и включват: 

 Нощувка в просторно помещение тип Джуниър суит  

 Балансирано трикратно хранене (закуска, обяд и вечеря) с разнообразна и чиста храна от региона, 

калорично съобразено според вида на програмата 

 Ежедневен достъп до Body & Soul SPA Lounge за ползване на вътрешен плувен басейн, инфрачервена 

сауна, финландска сауна, кедрова сауна, билкова сауна, сауна парилка, арома и билкова парна баня, ледена 

стая, достъп до хамам стая, приключенски душ, релакс зона, джакузи и фитнес  

 Първичен медицински преглед от специалист за комплексна оценка на здравословното състояние 

 Фитотерапия с детоксикиращи и ревитализиращи напитки: билкови чайове, шейкове и смутита, 

имунобустерни напитки, магнитно структурирана вода с високо съдържание на анионен кислород. 

 

 



  

 
 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  

 Всяка една от програмите започва с първичен медицински преглед и изготвяне на индивидуален режим в 

първия ден след настаняване. 

 Програмите включват ежедневно по един брой електротерапевтична, кинезитерапевтична, спа и 

лесотерапия. 

 Процедури не се прилагат първия и последния ден от настаняването. 

 Всеки участник в програмата получава СМАРТ гривна за проследяване на здравния статус по време на 

престоя, а в края на програмата - заключителен преглед и насоки. 

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ  

ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ СПА ПРОЦЕДУРИ КИНЕЗИТЕРАПИЯ 

Дълбока осцилация:  

Оказва противовъзпалително и 

болкоуспокояващо действие, подпомага 

лимфодренажа и детоксикацията. 

Халотерапия – солна стая:  

Оказва успокояващ и терапевтичен 

ефект, спомага дихателната система. 

 

Лечебна гимнастика:  

Специализирани неврологични 

методики, ортопедични методики, 

пилатес, йога, каланетика, танци. 

Гуна магнитофореза /колагенотерапия/: 

Оказва регенериращ ефект. Използва се за 

превенция и възстановяване на ставите и 

околоставните структури. 

Расул терапия с глина:  

Детоксикира и хидратира кожата. 

Водна аеробика:  

Въздейства благоприятно върху 

опорно-двигателната система и 

подобрява общия жизнен тонус. 

Магнитотерапия: 

Подобрява съня и кръвообращението, 

учестява регенерацията на клетките, 

намалява емоционалното напрежение. 

Хидротерапия – хоризонтален душ: 

Оказва релаксиращо действие, 

повишава тонуса и засилва 

кръвообращението. 

Възстановителен лечебен масаж 

(частичен) D-TOX ритуал на цяло 

тяло: 

Елиминира стреса и детоксикира. 

Ултразвук:  

Оказва болкоуспокояващ, 

противовъзпалителен и аналгетичен 

ефект.  

Дървени вани  с етерични масла и 

лечебни билки: 

Действат успокояващо при хронични 

дегенеративни състояния. 

Дихателни практики: 

Увеличават белодробния 

капацитет, подобряват 

кислородната сатурация. 

 

Електротерапия с ниско и средночестотни 

токове:  

Подобрява периферното кръвообращение, 

възстановява тъканите, мускулната 

стимулация, възпаления и болки на 

опорно-двигателния апарат. 

Ориенталски пилинг - турска баня: 

Оказва релаксиращ и пречистващ 

ефект. 

Дозирано ходене по горски 

пътеки: 

Регулира кръвното налягане и 

сърдечния пулс, повишава 

способността за концентрация, 

подобрява съня и настроението. 

Мотивиращи лекции за здравословен начин на живот. 

 

 



  

 
 

 

 
 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМИТЕ 
 

Програмите са насочени към стимулиране на обмяната на веществата, увеличаване на диуреза и елимниране на 

крайните продукти от метаболизма, зареждане на организма с необходимите му хранителни вещества, 

витамини и олигоелементи, посредством умело съчетаване на подходящ хранителен режим с прием на 

течности, хидротерапия с билкови екстракти, релаксиращи масажи и правилен двигателен режим. 

 

ПРОГРАМИ „КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ“ и “АНТИСТРЕС И ДЕТОКС” целят овладяване на стреса и вегетативните 

дисфункции, разтоварване на организма и извличане по естествен път на натрупаните токсини. Програмите са 

насочени към стимулиране на обмяната на веществата, увеличаване на диуреза и отделянето им, зареждане на 

организма с необходимите му хранителни вещества, витамини и олигоелементи, посредством умело съчетаване 

на подходящ хранителен режим с прием на течности, хидротерапия с билкови екстракти, релаксиращи масажи 

и правилен двигателен режим. 

 

ПРОГРАМА „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД COVID-19 ИНФЕКЦИЯ“ цели възстановяване на здравословното състояние 

на лица прекарали COVID-19 инфекция, изразяващо се в увеличаване на белодробния капацитет, подобряване 

на кислородната сатурация, намаляване на чувството за умора, симулиране на физическата активност. 

Акцентира сe на терапии използващи лечебната сила на магнитно поле, гуна магнитофореза и специализирана 

дихателна гимнастика. По лекарска преценка и според състоянието на пациента, някои от процедурите могат 

да бъдат заменени с други подходящи терапии. 

Важно: Програмата е предназначена за лица прекарали COVID 19 инфекция, минимум 30 дни след приключване 

на лечебния процес, без проява на постковид синдром. 

 

Част от цялостната концепция на комплекса е и интегрирането на нови технологии за пречистване на въздуха 

от вредните вируси и бактерии посредством разположени концентратори на анионен кислород във всички 

общи части на хотела. Те са предназначени и за синтез на активна форма на кислород – анионен кислород, 

присъщ на човека и отговорен за катализиране производството на специфични ензими моделиращи имунната 

му система. 

 

Медицинските програми в комбинация с доказаните климатолечебни фактори на региона, както и 

интегрираните технологии в комплекса, допринасят за цялостното възстановяване на човешкия организъм. 

Подходящи са за хора с напрегнато и забързано ежедневие, преболедували от COVID-19. 

 

Всеки пакет може да бъде закупен директно онлайн с 25% отстъпка на:  

https://perelikhotel.book-onlinenow.net/ 

https://perelikhotel.book-onlinenow.net/

