
 

 

 
 

 
 

ّّ َلّالعّ ّ"تيْرمه"ّةمصحّ  ّيج

ّهيلأّْالت ّعادةّإ ّّوَّجّالعَلّّنامجبرّْ
 

اء الد  هاب المفاصل، تِ المقسط، ال   هاب الفقارتِ ، ال  وماتويدي  الر   هاب المفاصلتِ ة، ال  وماتيزمي  تهابات الر  ل  )اِل  ةوماتيزمي ّالرّ ّراضمّْاْلّ

 ق العظام(.بة، ترق  کداء مفصل الر  ،ّالفصال العظمي  هشاشة العظام، داء الفقار، الفصال، (، وماتيزمالر  ) سي  ک  نالت  

هر، الظ   و  قبة آلم الر   ، متالزماتل  العصبي  ال  ، ماغي  طفال الد  شلل ال  د، ب المتعد  صل  ة، الت  ماغي  ة الد  جلط)ما بعد الةّالعصبي ّّمراضاْلّ

 (.ي  کالور ، العصبالفقري   فتاقصعصاب، التالل ال  اصع  صعصاب، هاب جذور ال  تِ ال  

ِ )نقاهة بعد المرض أو العظامّّأمراض ، الفقري   العمودفي  ةبعد العمليات الجراحي  ، ي  کالجهاز الحرة في عمليات الجراحي  ال صابات وال 

 الغضروف(. جراحة و ،بةکالر  مفصل  و کيب الورکما بعد جراحة تر

( هاب الجلدتِ زيما، ال  ک، ال  ةدفي  الص  )ّةالجلدي ّّمراضاْلّ  باب(.الش   وبة، حباسي  ى، الحس  رخر  ة ال  تهابات الجلدي  ل  ، اِل المثي  )الد هني 

 ، البروستات(.ناسلي  مرض البول الت  ) ةلي ّالبوّّْمراضاْلّ

 .(ناسلي  الت   و لي  البو   الجهاز ى فيرخر  ال   تهاباتالل   و مراض، ال  )العق ةّسائي ّالن ّّمراضاْلّ

ّّ الت ّّأمراض  .البدانة(و  منة قرس، أمراض الس  ، الن  ري  کالس   )مرضّمثيلّالغذائ
 

 ، ث وجباتن مع ثال  کالس   -

 ،غادرة(الم  و  ول ص  مطار )الو   –دق فن   – مطار :قلالن   -

 ،(طبيعي  ج ال  صعِ  ائي  رخص  أة لطبيب فحوصات دوري  و   لي)فحص أو   ي  فحص طب   -

 (.(ECG) للقلب ربائي  ه  ک   تخطيط ،صعام   ة )فحص مخبري  فحوصات مخبري   -

ّّ خصّ أّرافتحتّإشَّْوّةّتائجّالمخبري ّهيلّحسبّالن ّأّْالت َّوّجّالعَلَّوّةّبرنامجّالوقايةّبالمياهّالمعدني ّ - ّّ طّ الجّعَلّالّائ ّ:بيع

 ارخنةة الس  بريتي  کة الوزي بالمياه المعدني  کاج امحم  ة، مادات طيني  ک) انيکين البرالط  و   ةبريتي  کة الالمعدني   ارخنةمياه الس  بال العالج ،

 و  ة ي  ب  هرباء الط  ک)بال ام غلفاني  ، حم  ارخنةة الس  ريتي  ب  کة التحت المياه المعدني   ک، تدليارخنةة الس  بريتي  کة البالمياه المعدني   ي  طب  ام حم  

 ارخنة(.ة الس  ريتي  ب  کة الالمعدني  )تمرين تحت المياه  هوباردام ، حم  ارخنة(ة الس  بريتي  کة الياه المعدني  الم

   ة(.مائي  و  ة، تمارين ناطيسي  ة، مغ  تي  ة، صو  ة، شمسي  ي  هربائِ ک)سارخنة،  الحديثةو  ة قليدي  الت   بيعي  ج الط  ات العال  مجموصعة واسعة من إجراء 

 ساصعات. ۳-۲ة لمد   اة يومي  نتان جماصعي  ث  و  اة فردي   ةجي  ال  جلسات صعِ  رخمس 

   اان  ة مج  ياضي  عاب الر  ل  صالة ال  و   سبحالم تخداماس. 

   اس ِ  ا.ان  دارخل الفندق مج   ت  ن تر  ن  تخدام رخدمة ال 

   ليلة   ۱٤ ىن  د  ال   الحد   ،ليلة   ۲۱ مثل للمبيتة ال  المد. 

 ۱۰ بنسبة ىليلة تحسب أغل   ۱٤ من قامة أقل  لعمل إِ  اتزوالحج ٪. 

  .ل منفصل حسب رغبة المريضکتي تدفع بشال  و   (جزئي   أو املک) يدوي  ال   کدليتشمل رخدمات الت   لفة البرنامج ل  کت

 

 

مه"فندق  غرف فارخرة فِي فِي( نفس الغرفة مع المريض فِيسعر المرافق ) -  ،€55ّ" تير 

ّ،€٦5ّ س  فِي "تيرمه"ک  و  غرف ديلو "تالريس  ک  و  " "کالهرس"فندق  فِي( نفس الغرفة مع المريض فِيسعر المرافق ) -

 ،€۱۰5ّ مع المرافق مقعدسعر ال -

 .€۱55ّ بدون المرافق سعر المقعد -

ّ"تيْرمه"فندقّ

٭٤ّسّْکّْديلو
 

ّ٭٤ّغرفةّفاخرة ّنوعّالغرفة

 دوج لشخص  مز  سرير  ۸5ّ€ ۱۰۰ّ€

 دوجةغرفة مز   لشخص  واحد   €٦5ّ لشخص  واحد   ۸۰ّ€

 ةفردي   ۱/۱ 7۰ّ€ 

 "تالريسّْکّْ"فندقَّوّّ"کالهرس"فندقّ

٭٤ّسّْکّْديلو
+ 

 نوعّالغرفة

 دوج لشخصسرير مز   ۱۰۰ّ€

ّدوجةغرفة مز   لشخص  واحد   ۸۰ّ€



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ّةمنالسّ  جَلّعّ َوّخسيسّنامجّالت ّبرّْ

 

 ،ن مع ثال ث وجباتکالس -

 ،المغادرة(و  مطار )الوصول  –فندق  –مطار  :قلالن   -

 ،ستبياناتا، قياس الجس ، ي  فحص طب   -

 ،((ECG)للقلب  هربائي  ک تخطيط ،صعام   )فحص مخبري  ة فحوصات مخبري   -

 .لية حسب نتائج الفحص الو  تشاري  س  اة لفحوصات شخيصي  ة الت  الخط   -

 

ّ:غذيةنامجّالت ّبرّْ

   غذيةالت   فحص رخبير نتائجِ ا لِ وفق   الحميةو   نامج غذائي  بر، 

  ِزمالاَل  وائي  الد   جال  الع. 

 

 

ّ:اخنةةّالسّ بريتي ّکةّالنامجّالوقايةّبالمياهّالمعدني ّبرّْ

   اة واحدة يومي  ة مر  ة أو جماصعي  تمارين فردي، 

 سبو ال   فِي ات  ثال ث مر   ئي  جز   يدوي   کتدلي، 

 ناوببالت   ارخنةة الس  بريتي  کة الوزي بالمياه المعدني  کام جاحم   و  ارخنة ة الس  بريتي  کة التحت المياه المعدني   کتدلي، 

   اتان يومي  المشي مر، 

  ةياقة البدني  الل  تدريبات، 

 سبو ال   فِيتان مر   حمامات البخار، 

  اة واحدة يومي  مر   ةکتدريبات دارخل البرو  مسبح، 

   ليلة   ۱٤ ىن  د  ال    الحد، 

 ۱۰ بنسبة ىتحسب أغل   ليلة   ۱٤ من لعمل إقامة أقل   اتزوالحج ٪. 

 

 ،المريض(بموافقة ) اجحةت الن  لحال  ل صعرضها و  ى، جمع البيانات متابعة حالة المرض   :ّّ ح ّ الص  ّثقيفّالت ّ -

 ا.ان  دق مج  دارخل الفن   ترنت  ن  تخدام رخدمة ال  اس   -

 

 

 

 

 

ّ"تيْرمه"فندقّ

٭٤ّسّْکّْديلو
 

ّ٭٤ّغرفةّفاخرة ّنوعّالغرفة

 دوج لشخص  سرير مز   ۱۰5ّ€ ۱2۰ّ€

 دوجةغرفة مز   لشخص  واحد   €۸۰ّ لشخص  واحد  ۹5ّ€ّ

 ةفردي   ۱/۱ ۸5ّ€ 

 "تالريسّْکّْ"فندقَّوّّ"کالهرس"فندقّ

٭٤ّسّْکّْديلو
+ 

 نوعّالغرفة

 دوج لشخصسرير مز   ۱2۰ّ€

ّدوجةغرفة مز   لشخص  واحد  ۹5ّ€ّ



 

 

ّ
 

 

ّ

 

ّ المتَلّّوَّّّّ خائترّْسّْال ّ نامجّالبرّْ ْْ  ةداري ّمزمةّا

 
 ،و  ثال ث وجبات نکالس   -

 ،المغادرة(و  مطار )الوصول  –فندق  –مطار  :قلالن   -

 ،(صعالج طبيعي   ائي  رخص  أة لطبيب فحوصات دوري  و   لي)فحص أو   ي  فحص طب   -

 :اخنةةّالسّ بريتي ّکةّالنامجّالوقايةّبالمياهّالمعدني ّبرّْ -

 (تصريف لمفاوي  ، تزازي  اه   کتدلي ،ي  ئِ جز   ک)تدلي کتدلي، 

  ِدام جهازتخ  س  ابِ  ئي  ج ضو  ال  صع BIOPTRON ( ِابِ ئ  تِ ک  اِل ات لِ ج مضاد  ال  صع)، 

   ان ؤ  اس، 

   ارخنة أوة الس  بريتي  کة البالمياه المعدني   ي  طب  ام ، حم  ارخنةة الس  ريتي  ب  کة البالمياه المعدني   وزيکام جاحم  : ةمعالجة مائي 

 ،ارخنةة الس  بريتي  کة الالمعدني   تحت الماء بالمياه کدليالت  

 مسبح. 

ِ دام تخ  اس   -  ،اان  دق مج  دارخل الفن   نت  تر  ن  رخدمة ال 

ىد  ال    الحد   و   ليلة   ۱٤ مبيتمثل للة ال  المد   -  .ليالي ۷ ن 

 

ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ

 

 

 

 

 

ّ"تيْرمه"فندقّ

٭٤ّسّْکّْديلو
 

ّ٭٤ّغرفةّفاخرة ّنوعّالغرفة

 دوج لشخص  سرير مز   ۱۰5ّ€ ۱2۰ّ€

 دوجةغرفة مز   لشخص  واحد   €۸5ّ لشخص  واحد   ۱۰۰ّ€

 "تالريسّْکّْ"فندقَّوّّ"کالهرس"فندقّ

٭٤ّسّْکّْديلو
+ 

 الغرفةنوعّ

 دوج لشخصسرير مز   ۱2۰ّ€

ّدوجةغرفة مز   لشخص  واحد   ۱۰۰ّ€



 

 

 

 
 
 

ّةوقاينامجّالّْبرّْ
 

 ،تاجبثال ث ون مع کالس   -

 ،المغادرة(و  مطار )الوصول  –فندق  –مطار  :قلالن   -

 ،(ج طبيعي  صعال   ائي  رخص  أة لطبيب فحوصات دوري  و   لي)فحص أو   ي  فحص طب   -

 ،يةذغرخبير الت  مع تشارة س  اِل  -

 ،ةياقة البدني  ب الل  تشارة مع مدر  س  اِل  -

 ،ةفحوصات مخبري   -

 ،(ECG)قلب لل   هربائي  ک تخطيط -

 

ّّ اخّّْرافتحتّإشَّْوّبيبّنامجّالطّ برَّْوّةّتائجّالمخبري ّحسبّالن ّهيلّ)أّْالت َّوّجَّلّالعّ َوّةّنامجّالوقايةّبالمياهّالمعدني ّبرّْ ّّ طّ الجَّلّعّ الّصائ  (:بيع

  و   ارخنة،ة الس  بريتي  کة البالمياه المعدني   ي  طب  ام حم  و  ، ارخنةة الس  بريتي  کة الوزي بالمياه المعدني  کام جاحم  )ة المائي  المعالجة 

 و  ارخنة ة الس  بريتي  کة البالمياه المعدني  ربعة )راف ال  ط  ل   لِ  ام غلفاني  حم  و  ارخنة، ة الس  بريتي  کة التحت المياه المعدني   کتدلي

 ،ة(ي  ب  الط   رباءه  کال

 ي  ئِ جز   يدوي   کتدلي، 

 هربائي ةکالجلسات العالجي ة ال، 

 اني  کين البر  الط  مادات ک، 

   ي  اوفميدام الجهاز الل  تخ  اس، 

   دد  تمو   ةة جماصعي  سي  تنف   ريباتتد، 

   ةياقة البدني  الل  ريبات تد، 

 امات البخار  ،حم 

  ةکريبات دارخل البرتد  و  مسبح، 

   يالِ ي  ل   ۷ى ن  د  ال    الحد، 

 ۲۰بنسبة  ىل  سب أغ  ليالي تح   ۷من  قامة أقل  لعمل إِ  الحجوزات ٪، 

 

 ،ى: محاضرات، متابعة حالة المرض  ّّ حّ ثقيفّالصّ الت ّ -

 ا.ان  دق مج  دارخل الفن   نت  تر  ن  مة ال  دام رخد  تخ  اس   -

 

ّ

 

  

ّ"تيْرمه"فندقّ

٭٤ْسّکّْديلو
 

ّ٭٤ّغرفةّفاخرة ّنوعّالغرفة

۱۱5ّ€ّ  دوج لشخص  سرير مز   ۱۰5ّ€

 دوجةغرفة مز   لشخص  واحد   €75ّ لشخص  واحد   ۸5ّ€

 "تالريسّْکّْ"فندقَّوّّ"کالهرس"فندقّ

٭٤ْسّکّْديلو
+ 

 الغرفةنوعّ

 دوج لشخصسرير مز   ۱۱5ّ€

ّدوجةغرفة مز   لشخص  واحد  ۸5ّ€ّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّکمشترنامجّالّْبرّْال

َلجّالس منةّ)برنامجّالت خسيسّوَّ ّ(بْرنامجّالعَلجَّوّإ عادةّالت أْهيل،َّوّع 
 

 ،تاجبثال ث ون مع کالس   -

 ،المغادرة(و  مطار )الوصول  –فندق  –مطار  :قلالن   -

 ،(ج طبيعي  صعال   ائي  رخص  أة لطبيب فحوصات دوري  و   لي)فحص أو   ي  فحص طب   -

 ،يةذغتشارة مع رخبير الت  س  اِل  -

 ،ةياقة البدني  ب الل  تشارة مع مدر  س  اِل  -

 ،)الساسي ة( ةفحوصات مخبري   -

 ،(ECG)قلب لل   هربائي  ک تخطيط -

وتي ةکالت ش خيص ال - جات فوق الص   .امل بالمو 
 

ّّ رافّاخّْتحتّإشَّْوّبيبّنامجّالطّ برَّْوّةّتائجّالمخبري ّهيلّ)حسبّالن ّأّْالت َّوّجَّلّالعّ َوّةّالمعدني ّنامجّالوقايةّبالمياهّبرّْ ّّ طّ الجَّلّعّ الّصائ  (:بيع

   و   ارخنة،ة الس  بريتي  کة البالمياه المعدني   ي  ام طب  حم  و  ، ارخنةة الس  بريتي  کة الوزي بالمياه المعدني  کام جاحم  ة )المعالجة المائي 

 و  ارخنة ة الس  بريتي  کة الربعة )بالمياه المعدني  راف ال  ط  ل   لِ  ام غلفاني  حم  و  ارخنة، ة الس  بريتي  کة التحت المياه المعدني   کتدلي

 ،ة(ي  ب  رباء الط  ه  کال

 مرات أسبوصعي ا ۳ – ي  ئِ جز   يدوي   کتدلي، 

 هربائي ة،کالجلسات العالجي ة ال 

 اني  کين البر  مادات الط  ک، 

   دد  تمو   ،ةة جماصعي  سي  ريبات تنف  تد، 

   تان أسبوصعي ا – ةياقة البدني  ريبات الل  تد  ،مر 

 ة واحدة يومي ا  ،تمارين فردي ة أو جماصعي ة مر 

   تان يومي ا، –ي المش  مر 

 امات البخار ة واحدة يومي ا – حم   ،مر 

 تان يومي ا –ة حاسبحمام ال  ،مر 

   ى د  ال    الحد  ،يالِ ي  ل   ۱۵ن 

  ِ۲۰بنسبة  ىل  سب أغ  ليالي تح   ۷من  قامة أقل  الحجوزات لعمل إ ٪، 
 

ىّّ حّ ثقيفّالصّ الت ّ -  ،: محاضرات، متابعة حالة المرض 

 ا.ان  دق مج  دارخل الفن   نت  تر  ن  مة ال  دام رخد  تخ  اس   -
 

ّ

 

 

ّ"تيْرمه"فندقّ

٭٤ْسّکّْديلو
 

ّ٭٤ّغرفةّفاخرة ّنوعّالغرفة

۱۳5ّ€ّ  دوج لشخص  سرير مز   ۱25ّ€

 دوجةغرفة مز   شخص  واحد  لِ  €۹۰ّ شخص  واحد  لِ   ۱۰۰ّ€

 "تالريسّْکّْ"فندقَّوّّ"کالهرس"فندقّ

٭٤ْسّکّْديلو
+ 

 نوعّالغرفة

 دوج لشخصسرير مز   ۱۳5ّ€

ّدوجةغرفة مز   لشخص  واحد  ۱۰۰ّ€ّ


