
 

 

 

Сместена на падините на планината Радан во Јужна Србија, Пролом Бања е позната по својата лековита 

високоалкална Пролом вода.  

Сите здравствени програми се засновани на лековитата Пролом вода. Ефектот на лекувањето се 

зголемува со примена на балнеолошки и физикални третмани, со престој на чист и свеж воздух и 

прошетки во недопрената природа на Пролом Бања. За подобрување на општата здравствена состојба 

придонесуваат надморската височина (550-668 м) и умерено континенталната клима со голем број 

сончеви денови во годината. 

Хотелот Радан располага со 212 соби и апартмани во 2 објекта. Освен еднокреветни и двокреветни соби, 

во понуда има и 8 трокреветнисоби (француски кревет + додатно легло со стандардни димензии), 6 

семејни соби (соба со француски кревет + соба со две класични легла, поврзани со врата) и 10 

апартмани (спална со дневен престој и кујна).  

Комплексот на хотелот Радан на своите клиенти им нуди сместување во удобни соби, современи 

медицински и Wellness третмани, рекреација, забава и излети. Одличен простор за работа во мирен 

амбиент, хотелот располага со сали за состаноци со сета потребна опрема. 

Wellness центарот на Пролом Бања претставува ексклузивен комплекс во кој на природен начин се 

постига баланс на телото, умот и духот. Сите благотворни својства на лековитата Пролом вода, пареата и 

топлината служат за Ваше уживање, релаксирање и ослободување од секојдневниот стрес. 

 

Во пријатниот амбиент на Wellness центарот имате на располагање: 

 

• Релакс центарот (саунa, џакузи базен, тепидариум, солена соба, парна бања) и отворено – 

затворени базени со финска сауна и тепидариуми. 

• Светот на сауните (финска сауна, био сауна, инфрацрвена сауна, џакузи базен со солена вода – 

Пролом море, тепидариуми, солена соба, парна бања, kneipp патека) и отворено – затворени 

базени со финска сауна и тепидариуми. 

• Салон за убавина 

• Фитнес сала и теретана 

• Сала за забава 

 

Солената соба (халотерапиja) - претставува еден од најстарите форми на терапија со воздух која се 

заснова на престој на болните во солени пештери поради лековитите дејства на нивната микроклима на 

човековото здравје. Во просторијата со помош на специјално сертификуваниот уред халогенератор во 

внесува сув заситен воздух збогатен со најфини честички на камена сол, со што се постигнува 

посакуваната микроклима. Температурата во солената соба се движи од 18°C дo 25°C и влажноста на 

воздухот од 40 % дo 60 %. Предвиден е престој до 20 минути. Aeросолите учествуваат во бројните 

физиолошки процеси на организмот. Создадените услови имаат поволни својства за здравјето на 

корисникот во смисол на антисептичко и антиалергиско дејство и дишење. Покрај наведеното, престојот 

во солената соба го подобрува излачувањето на сератонин (хормонот на среќа). 

 

Финска саунa - Teмпературата на воздухот е помеѓу 80 и 100°C. Се предвидува престој од 15 минути. За 

време на престојот во сауната, топлината ја подобрува циркулацијата на крв што доведува до зголемено 

потење и ослободување од токсини и до подобрување на циркулацијата. Се зајакнува имунолошкиот 

систем, телото се опушта од напнатост и стрес. Кожата добива здрав сјај, тонус и еластичност. 

 

Био сауна- Teмпературата на воздухот во био сауната е помеѓу 55 и 60°C, a влажноста на воздухот e 35-

50% што поволно влијае на телото, ги отвора порите на кожата и пред сè примерена е за лицата кои 

имаат проблеми со задржување на вода во телото и за лицата кои се посебно чувствителни и кои тешко 



 

 

ги поднесуваат високите температури на финската сауна. Во био сауната се препорачува престој до 45 

минути. 

 

Инфрацрвена сауна - Teмпературата во инфрацрвената сауна е од 50 дo 60°C, a се препорачува престој 

од 20 дo 30 минути. Инфрацрвената топлина е форма на енергија која е неопходна за здравјето на 

живите организми. Инфрацрвеното зрачење навлегува длабоко во нашите зглобови, кожа, мускули и 

ткива, забрзувајќи ги циркулацијата и подоброто снабдување на ткивата и органите со кислород. 

 

Парна бања - Парна или турска бања е вид на сауна во која е застапена висока влажност на воздухот, 

која се движи до 100 %, и температура која се движи од 40 дo 50°C. Посебно се препорачува во случаи 

на: бронхијална астма, бронхитиси, проблеми со горните респираторни патишта, кашлање, засипнатост. 

Предвидениот престој во парната бања се движи до 20 минути. Контраиндикации - aкутни асматични 

проблеми, зголемен крвен притисок, "pace maker", срцеви пациенти, лица со исклучително низок 

притисок, проширени вени или со тромбоза на вени, акутни инфекции, бремени жени и мали деца. 

 

Kneipp патека или kneipp базени со топла и ладна вода наизменично распоредени еден позади друг, а 

длабочината на базенот е од 20-40 cm. Teмпературата на ладната вода е околу 20°C, a на топлата околу 

50°C. Дното на коритото е посипано со ситни и крупни камчиња, со благи рабови. Се користи така што се 

чекори низ водата 15 минути, а при секој чекор треба да се извади стапалото од вода и нежно да се 

врати во водата. Се стимулира рефлексната зона на стапалата, микро и макро циркулацијата. 

 

Teпидариум Tивка просторија со лежалки кои се загреваат од 37°C дo 39°C. Teлото се загрева без 

потење, крвните садови поради топлината се шират и се подобрува протокот на крв и се зајакнува 

имунитетот. Топлината која излегува од лежалките многу пријатно делува на нервниот систем и му го 

враќа на организмот природниот баланс. Поради позитивното смирувачко влијание на организмот, се 

препорачува за лица на сите возрасти. 

 

Инфрацрвена капсулa е врвен дизајниран апарат за релаксација, ревитализација и здраво слабеење без 

напорно вежбање. Третманите во оваа волшебна инфрацрвена капсулa претставуваат најсовршен 

систем за намалување на телесната маса, елиминирање на целулит и намалување на стриите и лузните. 

Во текот на само еден третман од 30 мин. можете да согорите околу 600 калории. По првиот третман 

неповратно се намалуваат од 1-4cm (250-300g). НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ: се препорачуваат минимум 5 

третмани од 30 минути. 

 

Квантна соба - PXD терпевтската плоча делува така што металната решетка со нанокристали на метал 

кои се нанесени на плочата создаваат плус поларизирано магнетно поле кое емитува смирувачка 

енергија на заболените клетки поради: -настинки, удари, оперативен зафат -стрес, спиење и работа на 

место изложено на штетно зрачење. Помага кај главоболки, депресии, бронхитис, астма, ишијас, 

лумбаго, реума, дијабетес, алергии на кожа, воспаленија на јајници, бубрези, бели дробови, зглобови, 

мускули. Потврдено ги зајакнува енергијата на целото тело, имунолошкиот систем, циркулацијата и 

респираторниот систем. Начин на користење: се препорачуваат минимум 5 третмани по 40 минути. 

КВАНТНA соба како медицина на XXI век доведува до енергетски баланс во организмот и најприроден 

начин на заздравување. 

 

Сала за забава - На располагање Ви се: билјард, пикадo, пинг понг, sony playstation 4. 

 

Фитнес сала - Се наоѓа во рамките на wellness центарот. На распо-лагање Ви се лентата за трчање, 

степер, симулатор за нордиско скијање, велосипед, мултифункционален тренажер, топки за пилатес, 

баланс топки и останати фитнес содржини. 



 

 

 

Пансионските оброци се послужуваат во два ресторана: 

 

Појадок– по принцип на шведска маса, се послужува во ресторанот Нови Радан во главниот објект, во 

близина на рецепцијата. 

Време за послужување на појадок: 07.00 – 10.00 часот 

 

Ручекот и вечерата се послужуваат во централниот хотелски ресторан. Можете да бирате меѓу три 

пансионски јадења од дневното мени + диетален и посен оброк. Со ручекот се послужува супа или 

чорба, овошје или слатки. 

Време за послужување ручек: 12.30 – 15.00 часот 

Време за послужување вечера: 17.30 – 20.00 часот 


