ДОМ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ХОРА СЛЕД ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Дом за възрастни хора “Елисиум” разполага със 119 спални помещения прецизно пректирани и отговарящи на всички международни сепецификации и изисквания.
Комплексът е разделен на различни по големина студиа, едностайни и двустайни апартаменти, с капацитет от 160 човека за настаняване. Всеки апартамент разполага със самостоятелен санитарен
възел. За облекчаване ежедневието на клиентите си комплексът
осигурява възможности за почивка и възстановяване, между които
зала за игри и развлечение, ресторант, закрит басейн, кабинети за
спешна медицинска помощ, лекарски кабинети, парна баня, сауна,
център за рехабилитация и възстановяване, солариум, масажен
център, аптека. На всеки етаж е предвидено помещение за
обслужващия персонал. Предвидени са помещения за охрана и санитари. Проекта е съобразен с всички изисквания за настаняване на хора след пенсионна възраст. Предвидени са три асансьора осигурени с рампи за инвалидни колички. Сградата се състои от три самостоятелни блока: А, В, С и D / в който ще се намира закрит
плувен басейн/. В архитектурно отношение екстериорът на сградата цели да съчетае модерни технологии и
унифицираност на детайлите с традиционните за района материали – дърво, камък и мазилка и местни архитектурни елементи като големи стрехи с подкоси. Местността, в която е разположен имота се характеризира с
изключителна живописност, присъща за Пирин планина. Богатите природни дадености и водни ресурси, спомагат за лечението на редица заболявания на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдови и белодробни
проблеми и редица други. В близост до комплекса се намират едни от най – добрите ски писти и живописни
еко пътеки, които създават чудесна предпоставка за спорт и туризъм. За любителите на голфа - непосредствено до комплекса се намира едно от най-големите игрища на Балканския полуостров.
ГОЛФ
2007 г. официално отвори врати и "Пирин голф
и кънтри Клуб", разположен в м. "Бетоловото"
на около 1100 декара площ. Към момента това е
най-голямото и по рода си игрище от планински
тип в България. Луксозният клуб предлага след
завършването си условията на пет-звезден хотелски комплекс, две голф игрища от шампионски тип, една от най-модерните голф академии в
Източна Европа, ресторанти и барове, търговски
обекти, възможности за най-различни спортни
занимания.
БАНСКО
Банско съчетава традициите на планинското градче с модерни проекти и удобства за многобройните
си посетители. Възможностите за отдих и спорт и през зимата, и през лятото привлича българи и чужденци
целогодишно. Банско е град-музей със запазени архитектурни паметници и съхранен старинен градски център.
Тук традициите са силни, а много известни банскалии са оставили своя принос в българската история и култура. Снегът се задържа от декември до април и заедно с модерните ски съоръжения създава добри условия за
зимни спортове. Пистите се простират на височина от 1100 до 2550 м над морското равнище и общата им дължина е около 50 км. През последните години профилът на проектите за района се разнообразява. Освен към
ски и зимен туризъм инвеститорите проявяват интерес и към създаването на база за привличането на голф
любители в околностите на Банско.

Зимата в Банско
Снежната магия на Пирин зимно време е притегателен център за любителите на зимните спортове,
а Банско е един от най-добрите ски-курорти в Европа.
Скиорите могат да се спуснат по всяка една от 17-те
писти с различна трудност и обща дължина 16км.
Достъпът до тях се осигурява от 23-те лифта /от които
10 бейби-влека/ с обща дължина 26 км., а найвисоката точка на ски-центъра е 2560м. Ски-курорта
предлага и осветена писта за нощно каране за скиманиаците, а също така има писта и стрелбище за биатлон.

Лятото в Банско
През лятото Банско вече е един от най-търсените курорти в България, защото обхваща най-красивата и величествена част на Пирин, а също така и заради прохладното време, кристално чистият въздух и безкрайно многото развлечения и забележителности. Все повече туристи, бизнесмени и спортисти предпочитат да дойдат тук
и да се насладят истински и пълноценно на забележителната природа и уникалната атмосфера, витаеща навсякъде.

КЛИМАТ.
Климатът тук е умерено-континентален, със слабо изразено средиземноморско влияние, проникващо
по долината на река Места. Лятото е сравнително кратко и прохладно. Климатът в Банско и Разлог е изключително здравословен – умерено прохладен през лятото и умерено студен през зимата, с много слънце и продължително задържане на снежната покривка. Това прави Банско привлекателно място за разнообразни видове
туризъм и го превръща в желана дестинация през четирите сезона на годината. Релефът е предимно планински, а в по-високите части на планините е алпийски.

РАЗЛОГ
Разлог е град в Югозападна България. Той се намира в област Благоевград и е в близост до град Банско, само на 6 км. Привлича туристи не само с красотата на околната природа, но и със запазени сгради – къщи,
работилници,
улици. Разлог се намира в планински район, разположен е в центъра на Разложката котловина между три планини – Рила, Пирин и Родопи. От Разлог туристите могат да посетят всяка от трите планини,
като в Пирин, на около 14 км, се намира разложката хижа „П. К. Яворов“. Утвърждаването на близкия курорт
Банско като световноизвестен зимен курорт спомага за развитието на туризма и в Разлог и заобикалящите го
населени места.
Разлог е значителен транспортен център. Има редовни автобусни линии до Банско, Благоевград, Гоце Делчев,
Велинград, София и много други населен места. Градът е административен център на община Разлог.
За любителите на по-различните развлечения е на разположение теснолинейката (пътнически влак с
по-тясно междурелсие - 760 мм), което свързва Горнотракийската низина - град Септември, минава през Велинград, Аврамово - най-високата ЖП гара на Балканите, Якоруда, Белица, балнеоцентърът село Баня - Разложко, Разлог, Банско и градчето Добринище, над което се намира и най-високата ски писта на Балканите. На
денонощие минават 6 влака, като 3 във всяка посока. Близки гари до Разлог са Банско (на 8 минути), Добринище (на 20 минути) и Гулийна баня - с. Баня (също на 8 минути).

ВОДНИ РЕСУРСИ.
Регион Разлог е прочут с водното си богатство. През
територията му протичат множество реки, притоци на Места,
Исток, Язо, Круше, Бяла река и Годлевска река. Подземните
води и карстови пукнатини обуславят голямото водно богатство на региона. Има и находища на топли минерални извори.
ФЛОРА И ФАУНА.
Регион Разлог обхваща голяма част от Национален
парк “Пирин”. Природата тук е изключително красива и разнообразна. Растителното многообразие на територията на региона е представено от високостеблени иглолистни гори от
бял и черен бор, смърч, ела, мура, елша, както и от широколистни букови и дъбови гори. В района се срещат кафявата
мечка, вълкът, лисицата, благородният елен, еленът-лопатар,
сърната, дивото прасе, глухарът, орелът, яребицата. В множеството езера, реки и потоци най-характерна е балканската пъстърва. В резервата се намира и единственото местонахождение
на еделвайс в България.
МИНЕРАЛНА ВОДА.
Наличието на многобройни извори с минерална вода
превръща община Разлог в една от желаните Спа дестинации.
Минерална вода се използва за балнеолечебни цели. Освен
това Разлог се специализира в лечението на различни заболявания, според типа на водата, която тече в региона. Според
предназначението на водата, най - общо можем да категоризираме дестинациите:

БАНЯ (до Банско).
Минералната вода в Баня е богата на минерални и химични съставки и извира от 72 извора в околността. Тя съдържа флуор, хлуор, сулфатни и магнезиеви йони, калций и етасицилиева киселина. Водата е
слабоминерализирана, с температура около 57 градуса и има голям воден дебит. Минералната вода от този
край е благоприятна за лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат, хронични гинекологични заболявания и кожни болести. Тя играе и важна роля за поддържане на киселенността в организма, което я прави полезна за храносмилателната система. Калциевите йони и флуора пък допринасят за подпомагане на укрепването и здравината на зъбите и костите. При вътрешно прилагане, чрез пиене, водата действа
добре на стомашно-чревния тракт и при някои натравяния и интоксикации с тежки метали. Положителен
ефект оказва и инхалационното лечението април белодробни заболявания.

ДОБРИНИЩЕ.
Освен да кратко ски, гостите на курорта Добринище могат
да се възползват от благоприятното въздействие на минералната вода в региона. В Добринище има 17 извора с температура между 30 и 43 градуса. Водата е слабоминерализирана
и е богата на минерали и химични елементи -хипертермална,
сулфатна, натриева, флуорна, силициева. Водата е бистра,
без мирис и утайка, което я прави подходяща и приятна за
пиене. Най-популярният извор в курорта е „Сребърният извор“, който се нарича така, защото водата от него е много
богата на сребърни йони. Среброто пък има силно антиоксидантно и противо възпалително действие. Лечението с минералната вода от Добринище може да се прилага и по трите
популярни начина – външно, вътрешно и инхалационно.
Когато се прилага чрез минерални бани, водата оказва благоприятно въздействие върху заболявания на половата и
нервната система, ставите и костите. Попаднала в организма
чрез поглъщане пък водата лекува доста успешно заболявания на стомашно-чревния тракт и отделителната система. С
провеждане на инхалации в определени времеви интервали
се влияят добре някои белодробни заболявания и проблеми
на горните дихателни пътища.
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