
Різноманіття відчуттів і смаків щоденного відпочинку: очищення та регенеруючі бальнеологічні процедури, SPA-ритуали, 
зволожуючі муси та живильні компоненти трав і спецій; ексклюзивні практики масажу та фітнес тренування; дієтичне 
харчування. Перезавантаження після напружених буднів, відновлення сил та енергії вашого організму, збалансування зв'язку 
між Тілом, Розумом та Духом.

Програма призначена для чоловіків та жінок, які цінують свій час і турбуються про своє здоров'я.     

Назва процедури: Кількість процедур:

▪ Гідро-, фіто- та ароматерапія __________________________________________________________________________________________ 1
▪ Грязе- та фітолікування  з флоатінгом ___________________________________________________________________________________ 1
▪ Енергетичний гідромасаж (душ Віши) ___________________________________________________________________________________ 1
▪ Сеанс в SPA-капсулі з обгортанням торфом____________________________________________________________________________ 1
▪ Енергетичний гідромасаж (душ Шарко)_________________________________________________________________________________ 1
▪ Діагностика шкіри та волосся на апараті Soft plus _______________________________________________________________________ 1
▪ Консультація SPA prevention майстра ___________________________________________________________________________________ 1
▪ Масляний масаж "Gift" _________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Регенеруюче обгортування з дорогоцінними мінералами_______________________________________________________________ 1
▪ Енергетичний масаж гарячим вулканічним камінням____________________________________________________________________ 1
▪ Lulur massage - танець з шовковим полотном ___________________________________________________________________________ 1
▪ Дбайливий догляд з островів Яви та Балі _________________________________________________________________________________ 1
▪ Групові фітнес-тренування (Body Tonic, Body strong, Circular yoga dance, Скандинавська ходьба, SUP тренування. 

Акваеробіка) ___________________________________________________________________________________________________________ 2
▪ Нейром'язова релаксація (Йога) ________________________________________________________________________________________ 1
▪ Користування SPA-зоною (басейн; тренажерний зал; римська сауна; російська лазня; фінська сауна; крісла для  

хамам; гідромасажний міні-басейн, швейцарський душ (циркулярний); доріжка Кнейпа, льодовий фонтан, фітобар)
▪ Дієтичне харчування 5 разів на день

Сума інвенстицій у ваше здоров'я: 760 EUR

Додаткові послуги, які ми рекомендуємо до даної програми:

▪ Масаж волосяної частини голови та шийно-комірцевої зони _______________________________________________________ 80 EUR
▪ Дегустація вина ________________________________________________________________________________________ від 40 EUR/з особи
▪ Квадро-тур до Свіржського замку (з вечерею на мисливських угіддях) _________________________________ від 226 EUR/з особи
▪ Пікнік в яблуневому саду (вечеря) ______________________________________________________________________ від 80 EUR/з особи

Програма “Anti-stress Weekend SPA” 3 днi 

Примітки:
- У вартість програми не включена вартість проживання.
- Оплата згідно курсу НБУ поточного дня.

Ціни на проживання: 2018-2019 (ціни вказано в EUR за 1 добу)

Категорія Economy Standard Superior Junior Suite Suite President Suite Club House
Ціна 185/185 240/280 260/300 330/380 460/530 900/1035 1250/1440


