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Harmonię znajdziesz w samym sercu czystego wellness

W wielu miejscach na Litwie najnowsze zdobycze medycyny oraz najlepsze 
kompetencje w dziedzinie wellness i rehabilitacji łączą się z często 
pomijanym składnikiem: naturą.  

Nasze ciała znakomicie reagują na odmładzające i odżywcze działanie 
elementów świata natury, takich jak woda mineralna, powietrze przesycone 
zapachem sosen, borowina czy bałtycki bursztyn. Piękna litewska przyroda 
obfituje w te składniki, będące podstawą bogatej oferty zabiegów wellness. 
W miastach uzdrowiskowych na Litwie można doświadczyć doskonałej 
harmonii między naturą a medycyną. Nasi certyfikowani specjaliści w 
dziedzinie wellness uwalniają leczniczy potencjał natury.

Na kolejnych stronach przedstawiamy orzeźwiające i lecznicze 
doświadczenia. Mamy nadzieję, że pomogą Ci one ponownie odkryć 
naturalną równowagę.

Zawsze przy Tobie,
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Wody mineralne
Wody mineralne z lokalnych podziemnych źródeł są 
używane do wielu zabiegów. Znane na całym świecie 
wody z Birsztan, Połągi i Druskienik są wyjątkowo 
bogate w minerały, takie jak wapń, magnez i siarczany. 
Dzięki temu są idealne do balneoterapii, czyli naukowo 
sprawdzonego zestawu zabiegów wodnych, doskonale 
łagodzących stres, wzmacniających odporność i 
leczących alergie. 

Borowiny
Właściwości borowin w zakresie odbudowy skóry 
są znanym od dawna faktem naukowym. Borowiny 
pomagają usunąć toksyny i zanieczyszczenia ze skóry, 
złuszczają martwy naskórek, rozluźniają mięśnie i stawy. 
Borowiny stymulują aktywność enzymów, przyspieszają 
procesy regeneracji i łagodzą stany zapalne. Ciesząc 
się kąpielą lub zabiegiem borowinowym w jednym z 
litewskich spa możesz naładować swoje ciało energią 
ziemi.   

Naturalne remedia Litwy



Powietrze o zapachu sosny
Świeże, pachnące sosnowym powietrzem litewskie lasy 
to wszystko, czego potrzeba, aby uwolnić się od stresu i 
napięcia współczesnego życia. Litwa jest w 35% pokryta 
lasami, więc niemal wszędzie można znaleźć okazję do 
ucieczki na łono natury w ramach długiego, spokojnego 
spaceru. Jeśli nie masz akurat ochoty na spacer po lesie, 
możesz wybrać się do Połągi, by pooddychać morskim 
powietrzem, nasyconym jonami, które oczyszczają i 
odżywiają płuca.

Naturalne remedia Litwy
Bursztyn
Bałtycki bursztyn ma kolor i moc ognia. Powstaje z 
żywicy drzew, odżywiających się światłem słonecznym. 
Ta przypominająca klejnot substancja wygląda jak 
zaklęte w kamieniu światło. Od czasów Hipokratesa 
używano bursztynów do wzmacniania odporności, 
przyspieszania leczenia i opóźniania procesów 
starzenia się. Na Litwie można spróbować peelingów 
bursztynowych, bursztynowych saun i zabiegów 
refleksologii bursztynowej.



Litwa – klejnot ukryty na wybrzeżu Bałtyku





Kolejka linowa w Druskienikach
Kautros keltuvai



Uzdrowisko w 
Druskienikach



Druskieniki jezioro Druskonis o wczesnym poranku



Położone wśród przepięknych lasów południowej Litwy 
Druskieniki mogą poszczycić się ponad dwóchsetletnią 
tradycją miasta uzdrowiskowego. Nazwa tej miejscowości 
jest synonimem litewskiego słowa „sól”, a źródła bogatej w 

minerały wody przyciągają tu gości z całego świata.



UPA Medyczne SPA



Druskieniki oferują zabiegi leczące dolegliwości układu nerwowego, mięśniowo-szkieletowego, krążenia i oddechowego. Można tu także 
leczyć choroby endokrynologiczne i żołądkowo-jelitowe, choroby nerek, schorzenia oczu, nosa i gardła. 
Więcej informacji na temat dostępnych zabiegów zdrowotnych znajduje się na stronie www.health.lithitzerland.travel

Atrakcje Druskienik:
           Wody mineralne z różnych ujęć w Druskienikach mają najszerszy zakres stężenia minerałów w Europie (od 2 do 
58 mg/l), dzięki czemu doskonale nadają się do wielu zabiegów wellness.

🌍🌍           Gleba w Druskienikach ma podobne właściwości lecznicze jak woda, dzięki czemu kurort jest doskonałym
miejscem dla entuzjastów terapii borowinowych.

🌍🌍            Powietrze jest tu szczególne czyste dzięki zjawiskowym lasom sosnowym. A dla ludzi, którzy kochają być
otoczeni uspokajającą, medytacyjną mocą zieleni, stworzono dziesiątki kilometrów szlaków i ścieżek rowerowych, 
które wiją się w lasach Druskienik. 

🌍🌍        Bursztyn, choć znajdowany na wybrzeżu Bałtyku, trafił również do Druskienik. W jednym z miejskich uzdrowisk
znajduje się nawet Bursztynowy Pokój. Można tu wypróbować bursztynowy masaż ciała, bursztynową saunę, 
bursztynową terapię stóp, a nawet bursztynowe złuszczanie skóry.



SPA VILNIUS Druskieniki





Park odnowy biologicznej K. Dineika
G. Mažeika









Wieża obserwacyjna w Birsztanach
A. Aleksandravičius



Uzdrowisko 
w Birsztanach



Lot balonem w Birsztanach
 V. Grigas



Birsztany, położone pośród meandrów rzeki Niemen, 
to miasto uzdrowiskowe, które podąża drogą filozofii 
Sebastiana Kneippa, zapewniając terapie ziołowe, 
terapie wodne, właściwe odżywianie, ćwiczenia 

fizyczne i harmonię.



Vytautas Mineralne SPA



Atrakcje Birsztan:

       Ośrodki SPA na terenie kurortu wykorzystują rozmaite wody mineralne do zabiegów pielęgnacyjnych. Woda 
jest głównym składnikiem tradycji pielęgnacyjnych miasta. Dowiedziono naukowo, że wiele oferowanych zabiegów 
balneoterapii wzmacnia odporność i regenerację po chorobach.

🌍 🌍🌍               Aby dostać zastrzyk leczniczej energii, warto skorzystać z błotnej elektroterapii. A jeśli wolisz słodszą, uspokajającą 
terapię, weź czekoladowo-błotną kąpiel.

🌍 🌍🌍           Jeśli chcesz głęboko odetchnąć czystym powietrzem znad morza, udaj się do tężni Druskupis. Powietrze tam jest
wzbogacone minerałami, co jest szczególnie korzystne dla osób z problemami układu oddechowego.
🌍 🌍🌍      
          O właściwościach oleju i pyłu bursztynowego, głęboko odmładzających skórę, przekonasz się leżąc na stole do 
masażu inkrustowanym bursztynem z Morza Bałtyckiego. Przekonasz się, że nawet najwspanialszy zabieg jest jeszcze 
lepszy, jeśli wzbogaci się go bursztynem.

Birsztany oferują zabiegi rehabilitacyjne, terapie zapobiegające nawrotom dolegliwości, regenerujące ciało i duszę.  
Więcej informacji na temat dostępnych zabiegów można znaleźć na stronie www.health.lithitzerland.travel



Biblioteka W Mineralnym SPA Vytautas





Zakola Niemna blisko Birsztan
 V. Grigas









Molo w Połądze
 A. Aleksandravičius



Uzdrowisko 
w Połądze



Muzeum Bursztynu w Połądze
 V. Grybauskas



Nadmorskie miasto Połąga to najpopularniejsze 
miejsce wypoczynkowe w kraju. Jest to również 
doskonałe miejsce do odnowy biologicznej przez 365 
dni w roku, z plażami oznaczonymi Błękitną Flagą i 
zalesionymi parkami, które zapraszają na długi spacer 

po całym dniu zabiegów.



Vanagupė SPA



Połąga może zaoferować leczenie następujących schorzeń: różne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, nerwica serca i otyłość. 
Poza tym Połąga to doskonały ośrodek rehabilitacji pooperacyjnej. W ciepłym sezonie Połąga zapewnia odpowiedni klimat dla chorych na 
reumatyzm.   
Więcej informacji na temat dostępnych zabiegów zdrowotnych można znaleźć na stronie www.health.lithitzerland.travel

Atrakcje Połągi:

🌍
                W miesiącach letnich kąpiel w Morzu Bałtyckim zapewnia ulgę, bardzo potrzebną po upalnym dniu, a SPA przez 
cały rok zaprasza gości do swoich basenów z leczniczą wodą mineralną. 

🌍                Lecznicze błoto borowinowe, wydobywane z pobliskich torfowisk, w połączeniu z innymi substancjami jest 
stosowane w leczeniu dolegliwości między innymi skóry i stawów.

🌍        Wybierz się na spacer nad morze, aby skorzystać z odświeżających właściwości powietrza, bogatego w ozon i 
cząsteczki fitoncydów wydzielane przez różne gatunki nadmorskiej flory.

🌍                 W Połądze znajduje się jedyna w swoim rodzaju bursztynowa sauna, inkrustowana tym drogocennym kamieniem, 
w której gorące powietrze uwalnia terapeutyczne właściwości „bałtyckiego złota”. Innym sposobem na poznanie 
leczniczych właściwości bursztynu jest zapisanie się na masaż gorącym bursztynem.

Vanagupė SPA



SPA Równowagi Życiowej w Połądze





Plaża Nemirseta, Połąga
 M. Morkūnas









Dunes in NeringaŚcieżki w pobliżu plaży Połąga
 G. Akelis



Istnieje wiele sposobów, aby odzyskać naturalną 
równowagę. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzesz, 
mamy nadzieję, że zapewni Ci ona harmonię ciała i 

ducha.
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