SPA ТУРИ
(в ціну входить консультація і спостереження лікаря, біоімпедансометрія, безконтактний
аналіз крові, трав’яний чай (щодня), курс SPA-процедур, персональні тренування,
необмежене відвідування SPA-зони, групові заняття фітнесом)

SPA ТУР:

Ціна з ПДВ, грн
3 дні

7 днів

Anti-Age

Унікальна програма омолодження організму природним
шляхом. Програма підбирається на основі результатів
генетичного тестування.
Включено 5-ти разове харчування за спеціальним меню

36500

VIP послуга: індивідуальна консультація професора
Іванова Д. Д., за умови попереднього бронювання

2000

Детокс:

Комплексне очищення організму, насичення
мікроелементами, зниження ваги. Включене харчування
за спеціальним меню

15828

25868

7625

13025

10850

17550

Релакс:

Розслаблення та відновлення внутрішнього балансу,
позбавлення від стресу і перевтоми
Харчування не включене

Beauty:

Відпочинок та чудовий догляд за собою.
Харчування не включене

Для майбутніх мам:

Турботливий догляд, м’яке фізичне навантаження,
розслаблення.
Харчування не включене

8200

Харчування за рекомендацією лікаря. В турах Anti-Age, Detox харчування за спеціальним
меню Anti-Age включене у вартість SPA-туру
• У вартість туру не входить проживання і харчування. На проживання діє знижка 20%
(3 дні) і 25% (7 днів) для номерів категорії Напівлюкс, Люкс, Котедж, Сосновий
будинок. Та 15% ( 3 дні), 20% ( 7 днів) для категорії номерів Стандарт і Бізнес
• Програма може змінюватись в залежності від побажань гостя і рекомендацій лікаря
• Гість перебуває під постійним наглядом лікаря під час проходження SPA-туру
і має право на додаткові консультації без оплати
• Програму можна доповнювати процедурами на розсуд гостя
за додаткову оплату зі знижкою 15%
• Програму можна доповнювати персональними тренуваннями на розсуд гостя
і за рекомендацією лікаря за додаткову оплату
• Групові заняття фітнесом проводяться згідно з чинним розкладом

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності, оригінал меню Вам надасть адміністратор
Ціни дійсні з 03.01.2018 р.
Аквазона, тренажерний зал: понеділок: 15.00-23.00, вівторок-неділя 9.00-23.00

SPA процедури: щодня 9.00-21.00

Діти з 3-х до 12 років допускаються в аквазону в будні дні з 9.00 до 23.00, пт, сб, нд та святкові дні з 9.00 до 18.00

