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ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ПИТНОГО 
КУРСУ ФЬЮДЖИ:
 Сечокам’яна хвороба, 

нирковий пісок, оксалу-
рія
 До та після літотрипсії
 Пієлонефрити, цистити, 

простатити, 
сечокам’яні діатези, 
подагра
 В якості очисного курсу 

після антибіотико- 
та хіміотерапії.

Приїжджаючи  до Італії,  почу-
ваєшся  без  якоїсь особливої на те 
причини  щасливою людиною,   мож-
ливо тому,  що рецепт простого люд-
ського щастя матеріалізувався  тут в 
такому  розмаїтті форм:   чудовому 
кліматі,   ренесансних  краєвидах,  
мистецтві, досконалій архітектурі, 
неперевершеній якості італійських 
продуктів,  вині,  в якому знайдеш 
не лише істину, але  й справжній 
смак до життя,  вишуканому одязі, 
розкішному  дизайні , м’якій, нена-
пруженій ментальності  італійців, 
що насолоджуються життям  самі та 
заохочують до цього інших. 

Мабуть, саме в такому щасли-
вому самоусвідомленні  і криється 
секрет їх активного довголіття,  до 
якого можна долучити і численні 
природні лікувально-оздоровчі 
компоненти,  адже територія  Італії 
вкрита густою сіткою  термальних  
та мінеральних вод на всі смаки , 
хвороби та оздоровчі потреби.

Єдиний італійський курорт, де 
лікують урологічні захворювання-  
курорт Фьюджи. 

Шляхетний Фьюджи добре знає 
собі ціну. Про його воду  в античні 
часи писав сам Пліній, в середньо-
віччя  її цілющі властивості про-
славив папа Боніфацій VIII,  який   
з немічного, змученого літами та 
сечокам’яною  хворобою старця  
перетворився на енергійного  жва-
вого чоловіка без певного віку. 
В рекламному слогані «Пий воду 
Фьюджи,  поверни час назад» люди-
ні,  котра знайома з історією папи 
Боніфація VIII вчуваються відго-

СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ ВІД SILVA HOTEL SPLENDID, 
ЩО ДІЄ ПРОТЯГОМ РОКУ:
1 ніч (у двомісному номері зі сніданком та СПА-пакетом для 2-х осіб) у 
подарунок кожному, хто забронював у нашому готелі відпочинок (мі-
німум 6 ночей) в місяці, на який припадає ваш день народження. 

ТРАВЕНЬ-ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ (СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ):
СПА-пакет у подарунок тим, хто бронює номери категорії superior та 
executive.
Безкоштовний апгрейд категорії номера (до superior або executive) 
для тих, хто бронює класичні номери.

лоски його щасливого зцілення; в 
Ватиканських архівах  і нині збе-
рігаються  документи, з яких дізна-
ємось про те, що воду папі возили із 
Фьюджи у дерев’яних діжках. Трохи 
пізніше великий Мікеланджело, що 
підкорив своєму різцю камінь,  сам 
трохи не став жертвою  ниркового 
камінця, що спричиняв   приступи  
страшного болю. «Вода, що руй-
нує каміння»-, так назвав  він воду 
Фьюджи, випробувавши на собі її 
цілющу дію.

Фьюджи як курортний заклад у 
сучасному розумінні цього слова 
з’явився лише на початку 20 сторіч-
чя.  «Термальна перлина Європи», як 
його тоді називали,  приваблювала 
не лише урологічних пацієнтів, але 
й гламурне  товариство, котре при-
їздило до Фьюджи, оскільки цього 
вимагав їх статус кво.

На протязі багатьох років  на 
курорті видавався журнал «Пупац-
цетто», що користувався шаленою 
популярністю.  У журналі друкували 
дружні шаржі, колоритні портрети 
курортної публіки, котра впізнава-
ла себе в них.  Сам того не усвідом-
люючи, оскільки в ті далекі часи не 
існувало  концепцій «просування 
товару на ринку», видавець  жур-
налу проводив PR компанію води 
Фьюджи.  Образ подагричного діду-
гана на візку,  що за два тижні після 
початку питного курсу у Фьюджи 
перетворюється на ловеласа, який 
витанцьовує, залицяючись до мо-
лодої дівчини, обличчя якої густо 
вкрите ластовинням (насправді це 
бабця, якій вдалося за допомогою 

води повернути час назад) спра-
цьовував безвідмовно.  По закін-
ченню відпустки,   від-їжджаючи з 
готелю, курортники бронювали но-
мер вже на наступний рік, оскільки 
бажаючих   припасти до цілющих 
джерел Фьюджи було більше,  аніж 
можливостей у курорту прийняти 
їх, незважаючи на те, що готелів у 
Фьюджи велетенська кількість. 

Ірина Будзівула

Фьюджи
Вода, що 
повертає час 
назад

Якщо дію води  вирішите тепер 
спробувати на собі  і Ви, зверніть 
увагу на курортний спа-готель Silva 
Splendid 4*,  де для наших співвіт-
чизників передбачено багато  послуг, 
в тому числі і компліментарних,  що  
усунуть мовний бар’єр  та  дозволять 
Вам долучитись до італійської життє-
вої філософії щастя завжди та усюди, 
позбувшись урологічних проблем.
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