
0241 751 337
0241 751 215

0241 751 759
o�ce@balnear.net

Mangalia, Str. Mircea cel Bătrân, 
Nr. 2, 905500 Jud. Constanța

Pentru detalii, vizitați: 
www.balnear.net
www.hotelparadiso.ro

www.hotelcorsa.com
www.hpresident.com

 ACUPUNCTURĂ
 REFLEXOTERAPIE 
 MASAJ CU PIETRE VULCANICE
 MASAJ CU VENTUZE
 PSIHOTERAPIE
 TERAPIA CU SUNETE

 PELOIDOTERAPIE ȘI HIDROTERMOTERAPIE
Băi calde cu: apă de mare, nămol, apă sulfuroasă, plante,  plante cu bule
Dușuri subacvale  / Împachetări cu nămol  /  Afuziuni alternante
Împachetări cu para�nă / Saună

 ELECTROTERAPIE
Diapulse - curenți de înaltă frecvență pulsați, aplicabil pe membre protezate 
metalic, cu efecte de vindecare rapidă  / Magnetodia�uxul / Galvanoterapie
Ultrasunetul  / Crioterapia cu ultrasunete  / Curenți de înaltă, medie și 
joasă frecvență

 KINETOTERAPIE
 HIDROKINETOTERAPIE (bazine cu apă sulfuroasă sau apă de mare)
 MASAJ TERAPEUTIC

Masaj manual cu nămol, cu talc sau cu unguent terapeutic
 FOTOTERAPIE

Laserterapie  / Ultraviolete  / Solux
 PNEUMOTERAPIE

Aerosoli individuali cu apă de mare, apă sulfuroasă, tamponată,   
substanțe medicamentoase

Proceduri recuperare medicala

 HIDRO-OZONOTERAPIE
 MASAJ CU ULEIURI AROMATICE
 TERAPIE NUTRIȚIONALĂ
 CURĂ GEROVITAL ȘI COSMETICĂ GERIATRICĂ
 TERAPIE AMBIENTALĂ DE RELAXARE
 MELOTERAPIE
 SAUNĂ ȘI FITNESS
 PISCINĂ AGREMENT CU APĂ DE MARE

Vă invităm să vă bucurați de factorii naturali și 
de profesionalismul medical pentru a dobăndi 
SĂNĂTATE ȘI LONGEVITATE

Turiștii și pacienții care aleg sănătatea și odihna pe litoralul Mării Negre, 
întâlnesc la Sanatoriul Balnear Mangalia un colectiv de cadre medicale de 
excepție, aparatură modernă și tarife accesibile.

Mangalia este o stațiune balneoclimaterică de interes național și 
internațional, de la malul Mării Negre, unde se îmbină vestigiile antice 
callatiene (sec VI î.Ch), cu bogăția factorilor terapeutici:
 apele minerale sulfuroase, clorurate, bicarbonate, 

sodice mezotermale (25-27 grade)
 apa mării cu o mineralizare totală de 15,5 g/l
 nămolul sapropelic extras din Lacul Techirghiol
 bioclimatul marin bogat în aerosoli salini.
Această asociere - unică în Europa - conferă orașului stațiune Mangalia 
un renume deosebit.

Sanatate si longevitate
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Bazele de tratament 
dispun de servicii 
paraclinice 
de diagnostic:

Centrul balnear, cu o capacitate de peste 1000 de locuri / serie, 
dispune de două baze de tratament situate pe malul mării. 
Pacienții pot opta pentru cazare în hotelul Callatis 
al Centrului Balnear, sau pot alege unul dintre hotelurile 
a�ate în imediata apropiere: Paradiso ***, Corsa ***  
sau  President ****

Indicații terapeutice și de recuperare:
 reumatism cronic degenerativ și in�amator
 sechele, afecțiuni ortopedice-traumatice 
(fracturi, entorse, luxații, osteosinteze metalice)
 afecțiuni neurologice centrale și periferice
 tulburări de circulație periferică
 rinite și bronșite cronice, astm bronșic
 psoriazis, alergodermii cronice
 anexite cronice, infertilitate secundară
 gută, diabet, obezitate
 litiaze și infecții urinare (crenoterapie)
 dischinezii biliare, gastrite cronice hipoacide, colopatii cronice

Facilitati copii
Cazare gratuită pentru copiii sub vârsta de 2 ani
Între 2-7 ani, copiii au gratuitate la cazare și se achită doar 
35 Lei / zi pentru 3 mese
Sub vârsta de 18 ani, se achită contravaloarea patului suplimentar 
la 17 Lei / zi și masa în pensiune completă 42 Lei / zi

Tratament

3 proceduri

EXTRASEZON

tarif / noapte

SEZON 
(15.05 – 15.09)

tarif / noapte

5 zile
7 zile

10 zile
14 zile

312 Lei
408 Lei
564 Lei
768 Lei

400 Lei
530 Lei
730 Lei
975 Lei

4 proceduri

5 zile
7 zile

10 zile
14 zile

348 Lei
474 Lei
642 Lei
816 Lei

460 Lei
600 Lei
800 Lei
990 Lei

SPA - Welness tarif / zi ABONAMENT 
8 ședinte

15 Lei
10 Lei

90 Lei
60 lei

Piscină interioară 
cu apă de mare (32o C) 

Masaj cu pietre vulcanice
Acupunctură
Hidro-ozono terapie
Terapie nutrițională
Saună
Tehnici stimulatorii fără AC
Psihoterapie

50 Lei / ședință 50 min
40 Lei / ședință 
30 Lei / ședință
25 Lei / ședință
20 Lei / ședință 20 min
30 Lei / ședință 30 min
20 Lei / ședință

Cazare Hotel Callatis
** EXTRASEZON

tarif / noapte

SEZON 
(15.05 – 15.09)

tarif / noapte

1 loc în cameră dublă (fără balcon)
1 loc în cameră dublă (cu balcon)
camera single (fară balcon)
camera single (cu balcon)
apartament (cu balcon)

30 Lei
37 Lei
48 Lei
68 Lei

100 Lei

50 Lei
58 Lei
78 Lei

108 Lei
180 Lei

3 mese în regim de pensiune 42 Lei 42 Lei

Aceste tarife sunt pentru turiștii Români și străini neasigurați în sistemul de 
sănătate publică. Sejurul minim este de 5 zile și include pensiune completă și 
tratament. 
La aceste tarife AGENȚIILE DE TURISM pot obține reduceri de până la 20%

Turiștii Români asigurați, bene�ciază de pensiune completă și 
4 proceduri, la prețul de doar 85 lei/zi. 

(oferta este valabilă în limita locurilor disponibile)

Tarife

 laborator clinic
 serviciu modern de radiologie
 laborator explorări funcționale

Relaxare si tratament 
la Mangalia


