
Iekšējā harmonija:
ĀRSTNIECĪBAS UN LABSAJŪTAS SPA KŪRORTI LIETUVĀ



A. Šidlauskas



Patiesās labsajūtas būtība slēpjas harmonijā.

Lietuva ir apvienojusi jaunākos medicīnas zinātnes sasniegumus un izcilāko 
pieredzi labsajūtas veicināšanā un rehabilitācijā ar vēl vienu elementu, par 
kuru bieži tiek aizmirsts: dabu.  

Mūsu ķermenis ir veidots tā, ka tas atbild uz dabisko elementu – 
minerālūdens, priežu aromāta piepildītā gaisa, ārstniecisko dūņu un 
Baltijas dzintara – atdzīvinošo un atjaunojošo iedarbību. Skaistā Lietuvas 
daba ir piepildīta ar šiem elementiem, kas arī ir plašā piedāvāto labsajūtas 
veicināšanas procedūru klāsta pamatā.

Lietuvas kūrortpilsētās Jūs izjutīsiet perfektu harmoniju starp dabu un 
medicīnu. Mūsu sertificēto labsajūtas speciālistu rokas ļauj izpausties 
dabas velšu ārstnieciskajam potenciālam.

Nākamajās lappusēs mēs esam apkopojuši piedāvātās iespējas ķermeņa un 
dvēseles atjaunošanai un dziedināšanai. Mēs ceram, ka tās Jums palīdzēs 
atklāt no jauna Jūsu dabisko līdzsvaru.

Ar cieņu
„Lithuania Travel”



Minerālūdens
Minerālūdens no vietējiem pazemes avotiem tiek 
izmantots vairākās procedūrās. Starptautiski slavenie 
Birštonas, Palangas un Druskininku ūdeņi ir īpaši 
bagāti ar minerālvielām, piemēram, kalciju, magniju un 
sulfātiem. Tādēļ tie ir ideāli piemēroti balneoterapijai 
– zinātnē balstītu ūdens procedūru kopai, kas lieliski 
palīdz mazināt stresu, stiprināt imunitāti un cīnīties pret 
alerģijām.

Ārstnieciskās dūņas
Ādu atjaunojošās dūņu īpašības jau sen ir zinātniski 
pierādītas. Dūņas izvada toksīnus no ādas, attīra to 
un noņem atmirušās ādas šūnas, kā arī var palīdzēt 
atslābināt muskuļus un locītavas. Kūdras dūņas stimulē 
enzīmu darbību, paātrina reģenerācijas procesus un 
noņem iekaisumu. Dūņu vanna vai procedūras kādā no 
Lietuvas SPA uzlādēs Jūsu ķermeni ar zemes enerģiju.   

Lietuvas dabiskie dziedināšanas līdzekļi



Priežu ārstnieciskais gaiss
Lietuvas mežu svaigais, priežu aromāta piepildītais gaiss 
ir viss, kas nepieciešams, lai atbrīvotos no ikdienas dzīves 
stresa un burzmas. Tā kā 35% no Lietuvas platības klāj 
meži, iespēja doties ilgā un nomierinošā pastaigā dabā 
būs Jums vienmēr pa rokai. Bet tas ir ne tikai meža gaiss, 
kas Jūs atjauno. Arī Palangas jūras gaiss, piesātināts ar 
jonizētām daļiņām, attīra un atdzīvina plaušas.

Lietuvas dabiskie dziedināšanas līdzekļi
Dzintars 
Baltijas dzintaram piemīt ne tikai uguns krāsa, bet arī 
uguns elementa atjaunojošais spēks. Šis dārgakmenim 
līdzīgais materiāls, pazīstams arī kā saules akmens, 
patiešām ir kā rokā satverama saules gaisma. Kopš 
Hipokrāta laikiem dzintars tiek izmantots, lai uzlabotu 
imunitāti, paātrinātu atveseļošanu un kavētu 
novecošanu. Lietuvā varēsiet izmēģināt dzintara 
skrubjus, dzintara pirtis un dzintara refleksoterapijas 
procedūras.



Lietuva – Baltijas jūras apslēptā pērle





Druskininku gaisa vagoniņš
Kautros keltuvai



Druskininku 
kūrorts



Druskoņa ezers agrā rītā



Dienvidlietuvas krāšņo mežu ietverta, Druskininku 
pilsēta var lepoties ar vairāk nekā divu gadsimtu 
ilgo kūrortpilsētas tradīciju. Tās nosaukums nāk no 
lietuviešu vārda „sāls”, un tieši pilsētas minerālvielām 
bagātie ūdens avoti ir tas, kas piesaista tūristus no visas 

pasaules.



„UPA” ārstnieciskais SPA



Druskininki var piedāvāt ārstēšanu nervu sistēmas, muskuļu un skeleta sistēmas, asinsrites un elpošanas sistēmas problēmām. Šeit tiek 
ārstētas arī endokrīnās un kuņģa-zarnu trakta slimības, nieru slimības, ausu, deguna un rīkles saslimšanas. 
Vairāk informācijas par pieejamajām ārstnieciskām procedūrām atradīsiet vietnē www.health.lithuania.travel

Druskininkos Jūs atklāsiet, ka:
🌊           minerālūdenim no dažādiem Druskininku avotiem piemīt Eiropā visplašākais minerālvielu koncentrācijas
diapazons (no 2 līdz 58 g/l), tādēļ tas ir lieliski piemērots visdažādākajām procedūrām labsajūtas uzlabošanai;

🌊 🌊        arī Druskininku augsnes terapeitiskās īpašības līdzinās ūdenim, padarot kūrortu par lielisku vietu dūņu 
terapijas entuziastiem;

🌊 🌊          Druskininku gaiss ir īpaši tīrs, pateicoties apkārt esošajiem bagātīgiem un skaistajiem priežu mežiem. Tie, 
kam patīk zaļās krāsas nomierinošais, meditatīvais spēks, šajos mežos var baudīt desmitiem kilometru garās 
takas un veloceliņus;   

🌊 🌊           dzintars, kaut arī nāk no Baltijas jūras piekrastes, atradis ceļu arī uz Druskininkiem. Vienā no pilsētas SPA-
centriem Jūs pat sagaida Dzintara istaba. Jums būs arī iespēja izmēģināt dzintara ķermeņa masāžu, dzintara 
pirts terapiju, dzintara pēdu terapiju un pat dzintara ķermeņa pīlingu.



„SPA VILNIUS” Druskininkos





K. Dineika veselības parks
G. Mažeika









Birštonas skatu tornis
A. Aleksandravičius



Birštonas 
kūrorts



Lidojums ar gaisa balonu Birštonā
 V. Grigas



Nemunas upes loku ieskautā Birštona ir kūrortpilsēta, 
kas pilnībā iekļaujas Sebastiana Kneipa filozofijā: zāļu 
terapija, ūdens terapija, pareizs uzturs, vingrošana un 

harmonija.



Vytautas” minerālais SPA



Birštona piedāvā rehabilitācijas procedūras, ārstēšanu recidīvu novēršanai un ķermeņa un dvēseles atjaunošanos.  
Vairāk informācijas par pieejamajām ārstnieciskām procedūrām   atradīsiet vietnē www.health.lithuania.travel.

Birštonā Jūs atklāsiet, ka:

         kūrorta SPA centri labsajūtas veicinošām procedūrām izmanto plašu minerālūdens klāstu. Ūdens ir 
kūrorta tradīciju centrā, un ir zinātniski pierādīts, ka piedāvātās balneoterapijas procedūras stiprina imunitāti 
un palīdz atveseļošanā;

🌊 🌊 🌊        patiesu dziedinošās enerģijas pieplūdumu varat iegūt, baudot dūņu elektroterapiju. Bet, ja Jums tīk 
maigāka, nomierinošāka dūņu ārstēšana, varat izmēģināt „šokolādes dūņu vannu”.

🌊 🌊 🌊             ja Jums nepieciešams dziļi ieelpot tīru jūras gaisu, dodieties uz minerālūdens iztvaikošanas torni 
Druskupis. Gaiss tajā ir bagātināts ar minerālvielām un ir īpaši labvēlīgs cilvēkiem ar elpošanas traucējumiem.

🌊 🌊 🌊                varēsiet izbaudīt dzintara eļļas un dzintara pulvera masāžas dziļās ādas atjaunojošās īpašības uz masāžas 
galda, kas inkrustēts ar Baltijas jūras dzintaru. Jūs atklāsiet, ka jebkura procedūra ar dzintaru kļūst vēl labāka.



Bibliotēka „Vytautas” minerālajā SPA





Nemunas upes līkums pie Birštonas
 V. Grigas









Palangas mols
 A. Aleksandravičius



Palangas 
kūrorts



Palangas Dzintara muzejs
 V. Grybauskas



Piejūras pilsēta Palanga ir populārākā atpūtas 
vieta valstī. Tā ir arī lieliska vieta SPA un veselības 
procedūrām visā gada garumā ar tās Zilā karoga 
pludmalēm un mežaparkiem, kas aicina apmeklētājus 

uz ilgām pastaigām pēc procedūru pilnās dienas.



„Vanagupė SPA”



Palanga piedāvā ārstnieciskās procedūras dažādiem centrālās nervu sistēmas traucējumiem, sirds neirozei un aptaukošanās gadījumā. 
Turklāt Palanga ir arī lielisks kūrorts pēcoperācijas rehabilitācijai. Siltajā gada laikā Palanga nodrošina piemērotu klimatu slimniekiem ar 
reimatismu.  
Vairāk informācijas par pieejamajām ārstnieciskajām procedūrām atradīsiet vietnē www.health.lithuania.travel.

Palangā Jūs atklāsiet, ka:

🌊 
            vasaras mēnešos Baltijas jūra sniedz tik ļoti nepieciešamo vēsumu pēc karstas dienas, savukārt kūrorta SPA 
centri aicina apmeklētājus savos terapeitiskajos minerālūdens baseinos visā gada garumā;

🌊          ārstnieciskās dūņas, iegūtas no tuvumā esošajiem kūdras purviem, lieto savienojumā ar citām vielām ādas 
procedūrām, locītavu ārstēšanai un citiem terapeitiskiem nolūkiem;

🌊            pastaigājoties gar jūru, izbaudīsiet atsvaidzinošo kūrorta gaisu, tik bagātu ar ozonu un fitoncīdiem, ko izdala 
daudzveidīgā piejūras flora;

🌊               šeit ir atrodama arī unikālā dzintara pirts, inkrustēta ar šo vērtīgo minerāli; karstā gaisa iedarbībā tajā atklājas 
„Baltijas zelta” terapeitiskās īpašības. Vēl viens veids, kā izbaudīt dzintara dziedinošās spējas, ir doties uz karstā 
dzintara masāžu.

Vanagupė SPA



Palangas „Life Balance SPA”





Nemirsetas pludmale Palangā
 M. Morkūnas









Dunes in NeringaTakas Palangas pludmales tuvumā
 G. Akelis



Pastāv daudz veidu, kā rast savu dabisko līdzsvaru. Lai kuru 
ceļu Jūs izvēlētos, mēs ceram, ka tas Jums sniegs ķermeņa 

un prāta harmoniju.



www.lithuania.travel


