INFORMAȚII UTILE ÎN VEDEREA INTERNĂRII
Pentru cele 14 zile de tratament, veți avea nevoie de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halat de baie
Papuci de baie
Costum de baie
2 Prosoape mari+2 prosoape mici
Trusa de igienă personală
Îmbrăcăminte de gimnastică (pantalon, tricou, șosete, încălțăminte de gimnastică)
Documentele medicale relevante (analize, bilete de ieșire din spital, buletine
ecografice, rezultate imagistice, după caz)
Medicația pe care o luați acasă
Act identitate valid (carte de identitate/buletin de identitate/ pașaport/ certificat de
naștere, în cazul copiilor sub 14 ani)

PREȚURI PROMOȚIONALE 2018
PACHET INTEGRAL:
Pentru lunile ianuarie – februarie 2018
Serie completă
2.700 Ron / 14 zile / pers. cameră dublă

3.500 Ron / 14 zile / pers. cameră single

Serie incompletă
225 Ron / zi / pers. cameră dublă

285 Ron / zi / pers. cameră single

Lunile martie-noiembrie 2018
Serie completă
2.800 Ron / 14 zile / pers. cameră dublă

3.600 Ron/ 14 zile / pers. cameră single

Serie incompletă
235 Ron/zi/pers. cameră dublă

295 Ron / zi / pers. cameră single

Luna decembrie 2018
2.700 Ron / 14 zile / pers. cameră dublă

3.500 Ron/ 14 zile / pers. cameră single

Serie incompletă
225 Ron / zi / pers. cameră dublă

285 Ron / zi / pers. cameră single

Cuprinde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cazare în cameră cu 2 paturi, baie proprie și acces la un balcon comun cu alte saloane
Cura de sucuri (fructe, verdețuri, legume)
Dietă vegetariană personalizată
Cură personalizată cu ceaiuri din plante medicinale diverse
Gimnastica de grup și individuală
Gimnastică în bazin
Program personalizat la sala de fitness (alergare pe covor rulant, bicicletă ergonomică,
bicicletă eliptică, haltere, etc.)
Plimbări în natură; excursii
Împachetări cu argilă
Împachetări cu nămol sapropelic
Hidroterapie (Băi de plante / Băi generale / Băi parțiale / Băi de șezut / Băi alternante)
Comprese cu ceai de plante / boia de ardei / Aveeno / fiertură de castane / Comprese
alternante
Cataplasme cu varză / ceapă / cărbune etc.
Masaj general sau parțial / presopunctură
Sauna uscată /umedă
Jacuzzi
Cursuri de bucătărie vegetariană
Informări medicale
Consult și tratament de specialitate (interne, cardiologie, nutriție)
Vizită medicală zilnic la patul bolnavului
Ecografie abdominală
Ecografie cardiacă
Electrocardiografie
Hidrocolonoterapie
Terapie antifumat
Combaterea prin dietă și stil de viață a diabetului, hipertensiunii arteriale, obezității, bolilor
canceroase
Tratamente de recuperare post-accidente coronariene (infarct miocardic), post-fractură,
post-accidente vasculare cerebrale
Asistență medicală permanentă
Consiliere spirituală. Terapie prin credință creștină în Dumnezeu

PACHET PARȚIAL MAXIMAL:
Serie completă
1.800 Ron/14 zile/pers. cameră dublă

2.600 Ron/ 14 zile / pers. cameră single

Serie incompletă:
150 Ron/zi/pers. cameră dublă

220 Ron/zi/pers. cameră single

Cuprinde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cazare în cameră cu 2 paturi, baie proprie și acces la un balcon comun cu alte saloane
Cura de sucuri (fructe, verdețuri, legume)
Dietă vegetariană
Gimnastică de înviorare și de grup
Acces la sala de fitness (covor rulant, bicicletă ergonomică, bicicletă eliptică, haltere, etc.)
Plimbări în natură; excursii
Cursuri de bucătărie vegetariană
Informare medicală
Ecografie abdominală
Ecocardiografie
Electrocardiografie
Sauna umedă/uscată
Consiliere spirituală

PACHET PARȚIAL MINIMAL:
Serie completă
1.600 Ron / 14 zile/ pers. cameră dublă

2.100 Ron / 14 zile / pers. cameră single

Serie incompletă
130 Ron / zi / pers. cameră dublă
•
•
•
•
•
•
•

175 RON / zi / pers. cameră single

Cazare în cameră cu 2 paturi, baie proprie și acces la un balcon comun cu alte saloane
Dietă vegetariană
Gimnastică de înviorare
Plimbări în natură; excursii
Sauna umedă/uscată
Cursuri de bucătărie vegetariană
Consiliere spirituală

ÎNSOȚITOR: 1500 Ron / 14 zile / pers.
•
•

Cazare în cameră cu bolnavul
Dietă vegetariană

Pentru a doua internare pe perioadă completă în decursul anului 2018 se acordă reducere de 10%
dacă prima internare a fost de asemenea pe perioadă completă.
Pentru pacienții care au avut mai mult de 10 internări în Centrul nostru de sănătate se acordă o
reducere permanentă de 5% pentru fiecare serie completă de tratament.
Pentru pacienții care au avut mai mult de 20 de internări în Centrul nostru de sănătate, se acordă o
reducere permanentă de 10% pentru fiecare serie completă de tratament.
În cazul în care se împlinesc simultan mai multe dintre condițiile de reducere, se acordă o singură
reducere, și anume cea mai avantajoasă pentru pacient.

USEFUL INFORMATION BEFORE ADMISSION
For the 14 treatment days you will need:
• A bathrobe;
• Bathshoes;
• Waterproof footwear;
• 2 bath towels and 2 hand towels;
• Personal toiletries;
• Gym clothes (T-shirts, trousers, socks, outdoor gymnastics footwear);
• Relevant medical documents (in case of health issues) (discharge papers,
blood tests, ultrasound reports, MRI results, if given)
• The prescription drugs you take (if any)

Treatment Costs at the EDEN Sanitarium
COMPLETE PROGRAM
Entire Treatment Session
800 Euro / pers. / 14 days double room

1000 Euro / pers. /14 days single room

Abridged Treatment Session
70 Euro / pers. / day double room

95 Euro / pers. /day single room

Includes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accomodation in double bedrooms, with own bathroom and acces to a balcony shared with
other rooms
Juices diet (fruits, greens, vegetables)
Personalized vegetarian diet
Personalized herbal tea treatment using various herbs
Physical exercise in groups and individually
Physical exercise under water
Personalized fitness program (treadmill, exercise bikes, weights, etc.)
Walks in nature; trips
Clay wraps
Sapropelic mud packs
Hydrotherapy (Herbal teas baths/ General baths/ Partial baths / Sitzbaths/ Alternating
baths)
Herbal tea / pepper powder tea / Aveeno / chestnut tea / alternative compresses
Cabbage / onion / charcoal / etc. / poultices
General massage or pressopuncture
Dry / wet sauna
Jacuzzi
Vegetarian cooking classes
Medical hours
Medical check-up and specialized treatment (internal medicin, cardiology, nutrition)
Daily doctor’s visit at patient’s bed

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdominal echography
Heart echography
Electrocardiography
Hydrocolonotherapy
Quit-smoking-therapy
Diabetes, hypertension, obesity and cancer prevention through diet and lifestyle
Rehab-treatments for stroke, heart attack or fractures patients
Permanent medical assistance
Spiritual counselling. Therapy through Christian faith in God

MAXIMUM PARTIAL PROGRAM
Entire treatment session:
500 Euro / 14 days / pers. (double room)

650 Euro / pers./ 14 days (single room)

Abridged treatment session:
45 Euro / day / pers. (double room)

60 Euro / day / pers. (single room)

Includes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accomodation in double bedroom, with own bathroom and a balcony shared with other
rooms
Juices diet (fruits, greens, vegetables)
Vegetarian diet
Morning and group gymnastics
Acces to the gym (treadmill, exercise bikes, weights, etc.)
Walks in nature; trips
Vegetarian cooking classes
Medical hours
Abdominal echography
Heart echography
Electrocardiography
Wet/ dry sauna
Spiritual counselling

MINIMUM PARTIAL PROGRAM
Entire Session:
400 Euro / 14 days / pers. (double room)

500 Euro / 14 days / pers. (single room)

Abridged Session
35 Euro / day / pers. (double room)

45 Euro / day / pers. (single room)

Includes:

•

Accomodation in double bedrooms, with own bathroom and access to a balcony shared with
other rooms

•
•
•
•
•
•

Vegetarian diet
Morning gymnastics
Walks in nature; trips
Wet/ dry sauna
Vegetarian cooking classes
Spiritual counselling

For a second entire program attended during the year 2018 a 10% discount is granted, if the first program
attended during 2018 was also an entire program.
Patients who have attended more than 10 programs in our Health Center are granted a permanent
discount of 5%.
Patients who have attended more than 20 programs in our health center are granted a permanent discount
of 10 % for every entire treatment session attended.
In case several of the above mentioned discount conditions are met, one – the most advantageous for the
patient – discount will be granted.

