
LOCUL ÎN CARE TRUPUL, SUFLETUL ŞI SPIRITUL 
ÎŞI REGĂSESC ARMONIA… 

 
Főnix Kastélyszanatórium és Egészséghotel 
(Főnix Medical Resort) urmează conceptul 
deja binecunoscut în Europa, dar nou în 
Ungaria, al sănătăţii şi stilului de viaţă 
sănătos. Vă puteţi bucura de serviciile 
medicale, sanitare şi hoteliere de înaltă 
ţinută pe care le oferim într-un castel 
tradiţional renovat de curând.  
De asemenea, mediul în care se plasează este 
dotat cu valori naturale deosebite. Clima 
subalpină, peisajul pitoresc, parcul de şapte 
hectare cu arbori seculari al castelului şi aerul pur au o contribuţie majoră la revigorarea şi 
regenerarea trupului şi sufletului. Având în vedere că timp de secole aici au fost găzduiţi 
nobili de prim rang, în acest hotel-castel, pe lângă serviciile medicale de înaltă ţinută, 
oaspeţii noştri vor beneficia şi de cazare şi masă de patru stele. 
 
UN HOTEL AL SĂNĂTĂŢII PENTRU RĂSFĂŢUL DVS. 
În Főnix Kastélyszanatórium és Egészséghotel oaspeţii noştri au la dispoziţie 22 de camere cu 
un pat, 9 camere cu 2 paturi, 9 camere cu pat dublu , dar şi un apartament spaţios, toate cu 
vedere spre parcul de şapte hectare cu arbori seculari al castelului. 
Animatorii noştri profesionişti vă vor ajuta să vă bucuraţi de oferta de programe 
diversificată: excursii, drumeţii, ture de nordic walking, călărie, petanque, pescuit etc. 
Pentru distracţie vă recomandăm posibilităţile oferite de crama hotelului: biliard, darts, 
fotbal de masă. 

 
 
SERVICII DE WELLNESS 
Hotelul dispune de o secţie de wellness (piscină acoperită, jacuzzi, saună finlandeză şi cu 
infraroşii, cadă pentru scufundare, piscină Kneipp) şi de o secţie de fitness(sală de 
gimnastică, aparate cardio profesionale, aparate fitness) în care vă puteţi bucura de o ofertă 
completă de servicii. 

 
 
 
 
 
 



SERVICII DE WELLNESS MEDICAL 
 
Programele de wellness medical includ servicii de „slow 
life”, relaxare, revigorare şi tratament, asigurate de un 
personal medical profesionist. Toate serviciile de 
diagnostic şi tratament sunt asigurate şi supravegheate 
de personalul nostru medical cu o pregătire şi experienţă 
profesională adecvată.  
 
 
 
 
Pachetul complex de evaluare cardiovasculară cu echipamente medicale HI-TECH (3 zile) 
de la 790 EUR 
 
Aflaţi mai multe despre starea sistemului Dvs. 
cardiovascular! Efectuăm un set amplu şi complex de 
investigaţii pe parcursul unui singur week-end, după care 
vă vom întocmi un program de tratament personalizat, 
oferindu-vă şi posibilităţi de distracţie. Vă putem ajuta să 
renunţaţi la fumat, să vă rezolvaţi problemele legate de 
greutate, să trataţi stresul şi să adoptaţi un stil de viaţă 
sănătos. Vă oferim o posibilitate unică pentru a vă 
transforma radical stilul de viaţă.  
 
 
Evaluarea riscurilor cardiovasculare cu Cardio CT (3 zile) 
de la 1190 EUR 
 
Programul cuprinde investigaţii complexe pentru evaluarea stării sistemului cardiovascular , 
dar şi avantajele în diagnostizare ale Cardio CT. Cap parte a acestor investigaţii, în câteva 
minute realizăm o fotografie tridimensională a inimii. Nu veţi avea nevoie de spitalizare. Pe 
baza rezultatelor acestor investigaţii vă vom prescrie tratamentul adecvat şi vă vom face 
recomandări privind adoptarea unui stil de viaţă sănătos.  
 
Program de schimbare a stilului de viaţă şi de prevenire (8 zile)  
de la 1290 EUR 
 
Scopul programului nostru de schimbare a stilului de 
viaţă este să prevină infarctul şi celelalte afecţiuni 
cardiovasculare. În cadrul acestui program intensiv de o 
săptămână, pe lângă setul complex de investigaţii, puteţi 
asimila paşii necesari pentru schimbarea stilului de viaţă.  
Vă vom prescrie programe de terapie prin mişcare luând 
în considerare disponibilitatea la efort şi starea de 
sănătate a organismului Dvs., dar şi obiceiurile Dvs. 
alimentare, ajutându-vă să scăpaţi şi de dependenţe. Vă 
oferim în permanenţă asistenţă, reacţii şi sprijin în 
legătură cu asimilarea unor noi obiceiuri.  
 



 
 
 
Program de reabilitare (15 zile) 
de la 1990 EUR 
 
În ciuda serviciilor moderne de cardiologie, 
numeroase persoane rămân cu sechele permanente în 
urma unui infarct sau a unor afecţiuni cardiovasculare. 
Prin pachetul pe care vi-l oferim vă asigurăm 
reintegrarea persoanelor care au suferit un infarct sau 
au fost supuse unor intervenţii chirurgicale, dar şi 
adoptarea unui stil de viaţă adecvat. Schimbările 
necesare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii pe care vi 
le vom recomanda le stabilim în funcţie de starea 
pacientului şi a disponibilităţii sale la efort. În acest 
scop, participanţii la acest program sunt asistaţi zi de zi de personal medical, nutriţionişti şi 
kinetoterapeuţi.  
 
 
Cardiologie intervenţionistă (18 zile) 
de la 7720 EUR 
 
Cardiologia intervenţionistă face posibilă tratarea şi 
vindecarea unor afecţiuni cardiovasculare fără 
necesitatea unei intervenţii chirurgicale complicate. 
Această intervenţie constă în tratarea pereţilor vaselor 
sanguine afectate cu ajutorul unui cateter. După 
intervenţie pacientul va putea reveni mai uşor şi ai rapid 
la stilul său de viaţă normal.  
Pachetul include un set complex de servicii pentru 
pregătirea necesară intervenţiei, operaţia propriu-zisă şi 
reabilitarea completă.  
 
Ortopedie (20 de zile) 
de la 3536 EUR 
 
Implantarea protezelor de şold şi de genunchi. Uzura, 
deformarea dureroasă a articulaţiilor şoldului sau ale 
genunchiului pot afecta în mare măsură mobilitatea şi, 
în consecinţă, activităţile zilnice, calitatea vieţii şi 
capacitatea de muncă. Având în vedere îmbătrânirea 
populaţiei, din ce în ce mai multe persoane sunt 
afectate de aceste probleme. Protezele de şold şi 
genunchi pot contribui la prevenirea frecării dureroase 
a articulaţiilor, mişcarea devenind astfel mai facilă şi 
lipsită de durere.  
Pachetul include un set complex de servicii pentru pregătirea necesară intervenţiei, operaţia 
propriu-zisă şi reabilitarea completă.  
 



Alte servicii de wellness medical 
 
Hotelul nostru vă oferă a gamă largă de masaje: tradiţional, terapeutic, relaxant şi de 
wellness. Oferim tratamente cu nămol din Marea Moartă pentru faţă şi întregul corp. Pentru 
tratarea venelor aveţi la dispoziţie o cabină cu mofetă.  
 
Serviciile noastre:  

• ospitalitate şi profesionalism 

• hotel-castel unic 

• mâncăruri şi băuturi pentru o alimentaţie sănătoasă 

• parcare gratuită, acces gratuit la internet 

• linişte şi tihnă deplină 
 

 
 
Localizare: 
 
Főnix Medical Resort se află în nordul Ungariei, la aprox. o oră de Budapesta. Asigurăm 
transferul de la Aeroportul Liszt Ferenc sau din centrul Budapestei. 
 
 

Főnix Medical Resort 

 

2673 Nógrádgárdony, Kórház u. 1. Hungary 
Tel: +36 35 371 527               
Fax: +36 35 371 511 
info@fonixcastle.com 
www.fonixcastle.com 
skype: fonixcastle 

 

 

 

 

 

 

 



Preţuri 

 

PROGRAM Preţ pacient 

Preţ participant** care 

împarte aceeaşi cameră 

cu pacientul. 

Analiză riscuri cardiovasculare (Investigaţii), 3 zile 790 EUR 240 EUR 

Investigaţii complete cu Cardio CT, 3 zile 1.190 EUR 240 EUR 

Programe pentru stilul de viaţă şi prevenţie, 8 zile 1.290 EUR 690 EUR 

Cardiologie intervenţionistă *(include 3 stenturi), inclusiv 

program de reabilitare, 18 zile 

7.720 EUR 1290 EUR 

Program de reabilitare , 15 zile 1.990 EUR 1190 EUR 

Intervenţie chirurgicală de ortopedie cu reabilitare – ŞOLD, 20 

de zile*** 
3.536 EUR 1350EUR 

Intervenţie chirurgicală de ortopedie cu reabilitare – 

GENUNCHI, 20 de zile*** 
4.375 EUR 1350 EUR 

 

*Preţul poate varia în funcţie de tipul intervenţiei 

**Preţul pentru participant nu include niciun tratament sau intervenţie. 

*** Preţul include un implant de ciment Johnson&Johnson. Preţul poate varia în funcţie de tipul implantului 

Toate programele includ transferurile, masă completă cu băuturi şi taxe, însă nu include niciun bilet de avion. 

 


