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Druskininkų gydykla
Prieš daugiau nei 220 metų, 1794 m. didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius Augustas Poniatovskis savo
dekretu paskelbė Druskininkus gydomąja vietove. Tačiau, pasak istorinių šaltinių, dar iki tol vietiniai gyventojai buvo
atradę gydomojo purvo ir mineralinių šaltinių naudą, gydėsi patys ir kvietė atvykti kitus.

 
Svarbiausias Druskininkų objektas – visus metus veikianti gydykla – pradėta statyti 1954 m, o duris atvėrė 1960 m.,
joje buvo įrengtos 72 kabinos, skirtos purvo procedūroms atlikti.
Rekreacinės architektūros pavyzdys iliustruoja sovietų kolonijinės kultūros hibridiškumą – jame derinami imperinio
neoklasicizmo elementai su vietos folkloriniais elementais. Šios gydyklos projekto autorius – V. Ulitka. Gydyklos
fasade įmontuotos dailininko B. Klovos granito mozaikos „Ratnyčėlė“ ir „Nemunas“.

Druskininkų gydykla

Kontaktai: Vilniaus al. 11, Druskininkai, Lietuva
Tel.: +370-313 60508 / +370 618 64080
El. pastas: info@gydykla.lt
www.akvapark.lt/gydykla/druskininku-gydykla/
Darbo laikas:
Registratūra : I – VI 8:00 – 20:00 , VII 8:00 – 19:00
Administracija: I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:00
(Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45)
GPS: 54.022448, 23.975436

Maršrutas pietų Dzūkijos regione

1. Druskininkų miesto muziejus.

2. Druskininkų gydykla.

3. Karolio Dineikos sveikatingumo parkas.

4. Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblis.

5. Leipalingio dvaro sodybos rūmai.

6. Veisiejų buvusio dvaro sodybos fragmentai
(Veisiejų regioninio parko direkcijos lankytojų
centras).

Tai vienas iš 6 objektų pristatomų
pietų Dzūkijos regiono maršrute,
rekomenduojamų žmonėms su
negalia ir visiems besidomintiems
patogesniu prieinamumu.

Druskininkų gydykla – pagrindinė kurortinio gydymo įstaiga. Ji pastatyta ant mineralinių šaltinių, todėl procedūroms
naudojamas mineralinis vanduo į gydyklą patenka tiesiai iš gręžinių (gylis apie 300 m) esančių gydyklos parko
teritorijoje, o gydomosios durpės kasamos iš karjero, esančio Mašnyčių kaime.
2003 m. darbą pradėjo rekonstruota gydykla. Buvo suderintos šiuolaikinės technologijos ir šimtametė kurortologijos
patirtis bei tradicijos. Įrengtas visas sveikatingumo kompleksas: modernios 23 purvo, 18 mineralinių vonių,
mineralinio vandens baseinas su povandeninėmis srovėmis, garinė pirtis, poilsio kambariai, žiemos sodai,
mineralinio vandens biuvetė Gydyklos viduje.
Visos gydomosios procedūros atliekamos naudojant natūralų mineralinį vandenį ir gydomąjį purvą. Druskininkų
gydykloje naudojami mineraliniai vandenys priskiriami chloridinių natrinių kalcinių mineralinių vandenų grupei ir pagal
mineralizaciją yra mažos, vidutinės, aukštos mineralizacijos ir sūrymai.

Sužinoti daugiau

Objekto prieinamumas žmonėms su negalia
Automobilių stovėjimo aikštelė prie objekto pritaikyta žmonėms su negalia.
Viešojo transporto stotelė iki 300 m.
Patekimas į objektą – įrengtas keltuvas (yra iškvietimo mygtukas)
Patogu judėti pirmame objekto aukšte – kliūčių nėra.
Objekte yra pritaikytas neįgaliųjų tualetas.

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/
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Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Gėlių g. 7, LT – 01137 Vilnius

 
Telefonas: +370 5 269-13-08

 
Faksas: +370 5 231-28-82
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