
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosutav tervisereis sanatooriumisse Raduga Valgevenes. 

Reisi kestus valitud programmile 7, 8 või 15 päeva. 

Reisi hind alates 315 € 

                                                                               

1. päev. Reisibuss väljub Tartust bussijaamast peatuse nr. 1 juurest kell 5.15, Tallinnas peatub buss 

Kaubamaja tänava Tallinna Kaubamaja poolses ääres 7,15. Hotell Pärnu ette jõuab buss kell 9.15. Sellel 

teekonnal võtame soovijaid peale reisikorraldajaga eelnevalt kokkulepitud peatuskohtades või grupiga 

kokkulepitud kohas. Väikese kohvitamise teeme Iklas ja seejärel sõidame ühe jutiga läbi Lätimaa. Pikem 

peatus koos lõunasöögi võimalusega on Leedu piirist 19 kilomeetri kaugusel Pasvalyse lähedal kohvik-

tarekeses Cafe Wrana. Lühikene sirutuspeatus tuleb 180 km järel, Vilniuse lähedal, siit jääb Leedu -

Valgevene piirile 45 kilomeetrit. Ületame riigipiirid ja Lida linna lähedal Dakudavas asuvasse 

sanatooriumisse on  80 kilomeetri ringis.  Registreerime, majutume tubadesse ja läheme hilisele 

õhtusöögile. 

 päev. Päeva alustame tutvustava jalutuskäigu ja infotunniga. Käime taastusravi arsti vastuvõtul, kes 

määrab vajalikud protseduurid ning seejärel lepitakse kokku protseduuride toimumise ajad. Soovitame 

enne reisi konsulteerida oma perearstiga, näidata  Raduga raviprotseduuride nimekirja ja panna kirja 

tema nõuanded.   Kõnnime looduses ja jalutame Neemeni äärde. Peame plaane väljasõitude kohta. 

Alustame kokkulepitud protseduuridega.



3. – 6. päev. Järgneval neljal päeval teeme väljasõite erinevatesse paikadesse. Ekskursioon toimub kui 

osaleda soovib vähemalt 10 inimest. Ringsõitude põhjalikumad kirjeldused on reisjuhi käes ja sanatooriumi 

retseptsiooni infokaustas. 

 

Kolmandal päeval – sõidame Lida linna ja külastame õlletehast Lidskoje Pivo. Väljasõit maksab 5 € + 

ekskursioon koos degusteerimisega 6 €, ainult ekskursioon tehases 2,50 €. Reisi kestus 4-5 tundi. 

 

Neljandal päeval – külastame oblasti pealinna Grodnot, ekskursioon linnas ja kaubanduskeskuse Triniti 

külastus. Reis maksab 18 €. Kestus 8 tundi. 

 

Viiendal päeval – saavad soovijad minna Biarozavkas asuvasse klaasi- ja kristallitehasesse Neman. Reis 

maksab  5 € + ekskursioon tehases 6 €. Samuti saab vaadata lähemalt külaelu ja väikelinna. Kestus 4 tundi. 

 

Kuuendal päeval – toimub reis kindlustesse ja lossidesse Miris ja Njasvižis. Reisi maksumus 12 € + 

külastuspiletid Miri loss 6 € ja Niasviži loss 6,50 €. Kestus 8 tundi 

 

7. päev. Puhkepäev koos meeleoluka lõpuõhtuga. 

 

8. päev. Kojusõitu alustame kell kaheksa hommikul. Jällegi piiriületused ja esimene lühike peatus Vilniuse 

ringteel. Lõunasöögile läheme Leedumaale Birzai linna. Eestisse jõudes teeme peatuse Via Ikla kohvikus.. 

Tallinnas tagasi oleme õhtul kella kaheksa paiku. 

              Reisi hinnas:  

Majutus kahestes tubades peahoones või kahekorruselise hoone apartementites või LUX numbrites. 

Toitlustus kõigil päevadel : hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode, õhtusöök. 

Reisi  hinna sees on järgmised protseduurid tasuta: 

Nr                       Protseduuri nimetus 7 - 8 päeva 15 päeva 

1  Arsti vastuvõtt ja konsultatsioon 2 korda 3 – 5 korda 

2  Ravi massaaž 2 korda 5 korda 

3  Fütoteraapia või hapniku kokteil 3 korda 8 korda 

4  Inhalatsioon  3 korda 6 korda 

5  Valgusravi 4 korda 7 korda 

6  Laserravi 2 korda 5 korda 

7  Mudaravi või parafiiniravi  2 korda 5 korda 

8  Vesiravi 2 korda 5 korda 

9  Saun     neljapäeviti neljapäeviti 

10   Bassein  ( esmaspäeviti bassein suletud ) iga päev iga päev 

11  Treeningseadmete saal iga päev iga päev 

12  Ravivõimlemine iga päev iga päev 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisi hinnas: 

Solar Touri kogenud ja vene keelt kõnelev reisisaatja.  

Tasuta bussiühendus Lida linna ja tagasi. 

Muusika ja meelelahutus õhtud sanatooriumi saalis.  

Sanatooriumi territooriumi tutvutav jalutuskäik , reisisaatja infotunnid iga päev ja jalutuskäik Neemeni jõe 

äärde. 

Valgevene viisa.  

Lida rajooni kuurordimaks 3%. 

Tasuta interneti ühendus kõikides sanatooriumi hoonetes. 

Kõigi mugavustega reisibuss. 

Leedu ja Valgevene teekasutustasud . 

 

Lisatasu eest: 

Raviprotseduurid vastavalt rehabilitatsiooniarsti soovitusele. Protseduuride ja tasuliste meditsiiniliste 

teenuste nimekiri ning hinnad lisatud eraldi lehel ja sanatooriumi vastuvõtu infokaustas. 

Ekskursioonid ja ringsõidud Grodnosse, Lidasse. Väljasõitude programmid on eraldi lehtedel infokaustades 

sanatooriumi vastuvõtus ja reisijuhi käes.  

Kohustuslik tervisekindlustus Valgevene külastamisel, mida saab vormistada Solar Tour OÜ kaudu.  

 

Jalgrattalaenutus 

 

Piljardisaal 

 

 

 

Solar Tour OÜ 

Reisi broneerimine  reisid@solartour.eu või telefonil 56688836 

Küsimused reisiprogrammi sisulise osa  kohta info@solartour.eu või telefonil  50 69 004  

www.solartour.eu 

Arveldusarve  EE 5777 0077 1004 412 347 

Äriregistri number 11894104 

Majandustegevuse registri TRE 000589 
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