
Naujienlaiškis Nr.9
Visiems, besidomintiems kultūros paveldo
prieinamumo didinimu, turizmo plėtra

Karolio Dineikos sveikatingumo parkas
Karolio Dineikos parkas, išsidėstęs vaizdinguose sraunaus Ratnyčios upelio šlaituose, turi ilgą istoriją, – parko
veiklos užuomazgos siekia XIX a. pabaigą. 1924-1935 m. dabartinio K. Dineikos parko vietoje, 6 hektarų ploto
pušyne buvo įkurtas privatus gydytojos E.Levickos saulės vonių parkas, kurį sudarė du atviri maudymosi baseinai
suaugusiems, baseinas vaikams, du lauko soliariumai, keletas gimnastikos ir sporto aikštelių, keli paviljonai ir
įspūdingas vandentiekio bokštas, dabar įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Vienas to metų lankstinukų lenkų kalba
skelbė, kad tai vienintelis tokio pobūdžio parkas Lenkijoje. Tokį gydymą aktyvia veikla. sportu, saule ir oru galima
būtų pavadinti sveikos gyvensenos ir gydymo be vaistų propagavimu. Tais laikais tai buvo tiesiog revoliuciniai
metodai. Toks gydymas net buvo vadintas amoraliu. 1952 m. sovietiniais laikais, plečiant kurortą, įsteigta naujoviška
gydymo įstaiga − gydomosios fizinės kultūros parkas. Parko vadovu buvo paskirtas gydomosios fizinės kultūros
pradininkas gydytojas Karolis Dineika. Tai buvo naujas parko klestėjimo laikotarpis. Jo plotas padidėjo vos ne
trigubai – iki 17 hektarų. 1960 m. buvo suprojektuoti ir įrengti prašmatnūs, iki šiandien išlikę parko vartai. 1964 m. ant
Ratnyčios upelio pastatytos dar buvo kaskadinės maudyklės ir gydomosios fizkultūros dispanseris. Parkas buvo
suskirstytas į moterų, vaikų, vyrų ir sportinių žaidimų sektorius. Po nepriklausomybės atkūrimo parkas sunyko, tačiau
vėliau pradėti parko gaivinimo darbai. 2015 m. parkas buvo oficialiai atidarytas lankymui.

Karolio Dineikos sveikatingumo
parkas

Kontaktai: Sausoji g. 1, Druskininkai, Lietuva
Tel.: +370 612 02681
https://akvapark.lt/gydykla/k-dineikos-sveikatingumo-
parkas/
Darbo laikas: 11:00 -19:00

 
 
GPS: 54.011710, 23.979104

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

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).

Šiandieninio Karolio Dineikos parkas, kurio plotas apie 15 hektarų, yra istorinio ,,Saulės tako“, Druskininkų
urbanistinės struktūros bei kraštovaizdžio dalis. Parkas tęsia gydymo oru, vandeniu bei saule tradicijas bei kviečia
išbandyti unikaliąsias senąsias procedūras: pasivaikščiojimą dozuotais vaikščiojimo takais, maudymąsi kaskadinėse
maudyklėse ir pirtyje, mėgavimąsi jonoterapija, saule ir ramybe terasose, pėdų masažu akupresūros baseine.
Parkas yra pritaikytas visų amžiaus grupių ir įvairių poreikių asmenims. Jame yra ir specialios supynės, skirtos
judėjimo negalią turintiems žmonėms.

Sužinoti daugiau

Objekto prieinamumas žmonėms su negalia
Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia, prie objekto.
Viešojo transporto stotelė iki 300 m.
Į parką yra 5 įėjimai, žmonės su negalia gali patekti per 2: šiaurinius - įrengtas pandusas ir vakarinius vartus - lygus
įvažiavimas, schema nuotraukose. Neįgaliųjų parkavimo vietos įrengtos prie vakarinių vartų.
Takai parke yra pakankamai lygaus paviršiaus, tačiau kalnuoti, vietomis reikalinga asistento pagalba.
Dalyje objekto patogu judėti, kliūčių nėra. Į kaskadas ir aerohidrojonoterapijos pavilijonus – laiptai, todėl nėra
galimybės patekti judantiems neįgaliųjų vežimėliais.
Objekte yra pritaikytas neįgaliųjų tualetas.
Įrengtos specialios supynės, skirtos judėjimo negalią turintiems žmonėms.

 
 

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/

Sekite naujienas!

Newsletter EN

Newsletter DE

Информационный бюллетень

 

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Gėlių g. 7, LT – 01137 Vilnius

 
Telefonas: +370 5 269-13-08

 
Faksas: +370 5 231-28-82

Atsisakyti prenumeratos | Keisti prenumeratos nustatymus

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akis.beslenksciu
https://akvapark.lt/gydykla/druskininku-gydykla/
https://www.beslenksciu.lt/objektas/druskininku-gydykla/
https://www.beslenksciu.lt/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYyLCI0ZGEyMjQ0ODE1MzIiLDAsMCwwLDFd
https://www.beslenksciu.lt/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYxLCJlNmNjMzYzMGMyZjQiLDAsMCwwLDFd
https://www.beslenksciu.lt/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYwLCI2NmQwNzhjZTNiY2YiLDAsMCwwLDFd
https://www.facebook.com/pages/Vytauto-Kasiulio-Dailes-Muziejus/624164734318630
http://beslenksciu.lt/
https://www.beslenksciu.lt/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.beslenksciu.lt/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

