
Kezelési díjak
A  Bogácsi  Thermálfürdő  Gyógycentrumában  számos  egészségügyi,
egészségmegőrző és wellness kezelést vehetnek igénybe – köztük számos, a NEAK
által  támogatott  kezelést  is.  A kezelések egy részéről  külön leírást  is  találhatnak
honlapunkon – az ártáblázat megfelelő helyein erre külön felhívjuk a figyelmet és egy
kattintással a részletes leírásokat is elérhetik. 

A díjak forintban értendők és tartalmazzák az
áfát.

Időtartam Kezelési díj
szezonon kívül

/
közgyógyellátá

sban

Kezelési díj
szezonban

(06.01-08.31.) /
közgyógyellátás

ban

Gyógykezelések
Gyógymasszázs 15 perc 2600 2600
Gyógymasszázs 35 perc 5000 5000
Gyógymasszázs 55 perc 7500 7500
Víz alatti vízsugármasszázs 15 perc 3000 3000
Iszappakolás 20 perc 3500 3500
Víz alatti csoportos gyógytorna 25 perc 1500 1500
Elektromos kezelések UH 10 perc 1000 1000
Elektromos kezelések (interferencia, 
diadinamic, iontophoresisek, tens, 
selectiv ingeráram, Kowarschik 
galván)

12 perc 800 800

NEAK által támogatott 
szolgáltatások
Orvosi gyógymasszázs 15 perc 800 800
Víz alatti vízsugármasszázs 15 perc 700 700
Iszappakolás 15 perc 700 700
Víz alatti csoportos gyógytorna 15 perc 600 600
Medencefürdő 500 500

Masszázsok ( a részletes 
leírásokat itt olvashatja » (/ 
index.php/gyogycentrum/m
asszasvilag)
Nyak-, váll-, hátmasszázs 15 perc 2600 2600
Svéd masszázs 35 perc 5000 5000
Svéd masszázs 55 perc 7500 7500
Teljes test gyógymasszázs 55 perc 7500 7500
Csokoládékrémes gyógymasszázs 55 perc 8000 8000
Tetőtől talpig gyógymasszázs 70 perc 9000 9000
Aromaterápiás talpmasszázs 
(körömvirágkrémmel vagy 
mandulaolajjal)

35 perc 5000 5000

Aromaterápiás talpmasszázs 
(körömvirágkrémmel vagy 
mandulaolajjal)

55 perc 7500 7500



Aromaolajos gyógymasszázs 
választható olajjal

55 perc 8000 8000

Scen Tao lávaköves masszázs 55 perc 8500 8500
Scen Tao lávaköves masszázs 85 perc 13500 13500
Alakformáló, cellulit elleni 
gyógymasszázs és tekercselés

35 perc 5600 5600

Relaxáló arc- és dekoltázsmasszázs 35 perc 5600 5600
Gépi nadrágos nyirokmasszázs 35 perc 3500 3500
Gépi nadrágos nyirokmasszázs 55 perc 5500 5500
(masszázsoknál  10  alkalomra  szóló  bérlet  vásárlása  esetén  15% kedvezményt
adunk)

Testkezelések ( a részletes leírásokat itt olvashatja » (/ 
index.php/gyogycentrum/masszasvilag/testkezelések)
Aromás tengeri sós kezelés 15 perc 5000 5000
Algás salaktalanító pakolás 60 perc 8000 8000
Csokoládés gél maszk 45 perc 5500 5500
Salaktalanító Holt-tengeri iszap 
pakolás fáslival

90 perc 9000 9000

Salaktalanító iszapkezelés(egész 
testre, ecsettel)

30 perc 5900 5900

Egészségmegőrző csomagajánlatok
SPA egészségnap

 aroma olajos, tengeri sós 
ledörzsölés, teljes test

 algás pakolás egész testre
 aromaolajos talpmasszás
 meleg aromaolajos,lávaköves 

masszás

185 perc 26400 26400

Intenzív méregtelenítő nap
 aromaolajos, tengeri sós 

ledörzsölés, teljes test
 fekvő napfényszauna
 teljes test gyógymasszás
 salaktalanító pakolás fáslival

185 perc 21400 21400

Csokoládé nap
 aromaolajos, tengeri sós 

ledörzsölés, teljes test
 csokoládékrémes 

gyógymasszás
 csoki aromaolajos 

talpmasszás

125 perc 15100 15100

Bio-Green szolárium 6 perc 800 800

A szolgáltatások díját készpénzben lehet fizetni.

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk. 


