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Застосовується також грязелікування, водолі&

кування – до речі, з 2002 року тут відкрито екс&

клюзивний за технічними можливостями бювет

мінеральної води, удостоєний найвищої оцінки

Міжнародного симпозіуму з бальнеології у

Франції, апаратна фізіотерапія з найсучаснішим

та ефективним медичним обладнанням, елект&

ролікування, магнітотерапія, лазеротерапія,

ультразвукова терапія, кріотерапія, пресотера&

пія, вакуумна терапія, внутрішньовенна озоно&

терапія, галотерапія (соляна шахта), інгаляції.

З 2013 року успішно функціонує єдиний на ку&

рорті басейн, в якому проводиться розробка

суглобів і хребта за унікальною німецькою мето&

дикою, аквааеробіка, навчання плаванню, діють

спеціальні оздоровчі групи для дітей тощо.
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Також до послуг відпочиваючих художня

реставрація і протезування зубів, масаж, голко&

рефлексотерапія, мануальна терапія, аромате&

рапія, фітотерапія.

На базі санаторію працюють діагностичні ка&

бінети, а профільні спеціалісти надають кваліфі&

ковані консультації.

Лікування проводиться комплексно: консуль&

тації лікарів, діагностика і призначення проце&

дур залежно від діагнозу. 

Для кожного пацієнта розробляється індиві&

дуальна схема лікування.

Усі діагностичні, процедурні і лікарські кабі&

нети розміщені в чудовому лікувальному комп&

лексі, де є гарний зимовий сад, зали для відпо&

чинку. 

Потужна сучасна діагностична база з

комп’ютерною обробкою даних забезпечить

детальне обстеження всіх органів і систем. Вона

дозволяє проводити добові спостереження за

роботою серця, артеріальним тиском, станом

хребта, суглобів, контролювати ефективність

лікування тощо.

Невід’ємною складовою частиною оздоров&

лення є різноманітне збалансоване раціональне

харчування, в основі якого – смачні страви ук&

раїнської кухні. 

Готуються всі необхідні дієтичні столи. Два за&

ли їдальні вміщують за одну зміну всіх відпочи&

ваючих.

На додачу – послуги висококласних фахівців,

оригінальні методики, сучасний сервіс і макси&

мальний комфорт з атмосферою домашнього

затишку, догляд і турбота персоналу санаторію

залізничників у Хмільнику. 

Чудова природа, парк – пам’ятка садово&

паркового мистецтва державного значення,

зручні теренкури, спортивні майданчики, озе&

ра, пляжі – все це зробить відпочинок приєм&

ним і незабутнім.
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В 1958 р. у Євпаторії почалося будівництво

бази «Променистий». Перші 500 дітей праців&

ників Південно&Західної магістралі в 1964&му на

урочистій лінійці отримали символічний ключ

від піонертабору, і цей день є початком роботи

пансіонату «Променистий».

Територія пансіонату – одна з найбільш до&

глянутих і красивих на Кримському узбережжі.

Комфортабельні номери, збалансоване харчу&

вання, цікава розважальна програма. Поєднан&

ня унікального клімату, чистого повітря і тепло&

го моря роблять відпочинок незабутнім! На 6 га

ростуть понад 50 видів дерев і кущів. Можна

прогулятися тінистими алеями пансіонату, на&

солодитися ароматами ефіроолійних рослин на

фітогалявині, відвідати куточок в українському

національному стилі, китайський куточок, а та&

кож відпочити з дітьми на «Галявині казок». На

території розташовані водойми з фонтанами,

водоспадами та екзотичними водними росли&

нами. 

Паркова зона пансіонату «Променистий» ви&

знана однією з найкращих на території Кримсь&

кого півострова.

Перлиною «Променистого» є пляж із заті&

неною зоною, пляжною смугою і чистим мо&

рем, відзначений у 2012 році міжнародним

сертифікатом – Блакитним прапором Європи.

Він відповідає міжнародним критеріям якості

морської води, безпеки й рівню екологічної

якості. Територія пляжу завжди утримується в

чистоті й порядку, є рятувальний пост, пункт

прокату спортінвентарю, дитячий ігровий

майданчик, міні&кафе, зона для гри в пляж&

ний волейбол.

Пансіонат «Променистий»

Адреса:

АР Крим,
м. Євпаторія,
Алея Дружби, 31
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Відпочиваючим надається триразове збалан&

соване харчування в кондиційованих залах

їдальні. Смачні й різноманітні страви готують

кухарі вищого розряду, щодня радуючи аро&

матною випічкою, також проводяться дні націо&

нальної кухні (української, кримськотатарської

тощо).

Щоденно відпочивальникам пропонується

різноманітна культурно&масова програма: су&

часні кінофільми в кондиційованому залі, дис&

котеки, карнавали, шоу&програми, концерти,

екскурсійні тури по Криму. Велика увага приді&

ляється дітям: в ігровій кімнаті з ними займають&

ся кваліфіковані вихователі, а на пляжі щоранку

проводиться анімаційна робота з дітлахами й

батьками: спортивні свята, веселі естафети, ігри. 

Для шанувальників спорту щодня проводять&

ся тренувальні ігри й турніри з волейболу, бас&

кетболу, настільного тенісу, дартсу, міні&футбо&

лу, пляжного волейболу. В пансіонаті «Проме&

нистий» працює бібліотека.


