
 
 

К-ть 

осіб 
Звичайний сезон 

01.11-24.12 

Новорічний сезон 

 25.12-15.01 

 

Тариф 
BO BB HB FB 

ALL 

medical/ 

ALL spa 

ALL 

Ultra 
BO BB HB FB 

ALL 

medical/ 

ALL spa 

ALL 

Ultra 

СТАНДАРТ ОДНОМІСНИЙ 

 1900 2250 2600 2950 5950 8950 2400 2800 3200 3600 6900 10200 

СТАНДАРТ КОМФОРТ 

1 2000 2350 2700 3050 6050 9050 2500 2900 3300 3700 7000 10300 

2 2200 2900 3600 4300 10300 16300 2750 3550 4350 5150 11750 18350 

СТАНДАРТ ПРЕМІУМ 

1 2200 2550 2900 3250 6250 9250 2750 3150 3550 3950 7250 10550 

2 2400 3100 3800 4500 10500 16500 3000 3800 4600 5400 12000 18600 

НАПІВЛЮКС ПРЕМІУМ 

1 2700 3050 3400 3750 6750 9750 3300 3700 4100 4500 7800 11100 

2 2900 3600 4300 5000 11000 17000 3550 4350 5150 5950 12550 19150 

ЛЮКС 

1 3300 3650 4000 4350 7350 10350 3950 4350 4750 5150 8450 11750 

2 3500 4200 4900 5600 11600 17600 4200 5000 5800 6600 13200 19800 

АПАРТАМЕНТИ 

4 5100 6500 7900 9300 21300 33300 6100 7700 9300 10900 24100 37300 

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ АПАРТАМЕНТИ 

4 5600 7000 8400 9800 21800 33800 6600 8200 9800 11400 24600 37800 

ДОДАТКОВІ МІСЦЯ 

ДОРОСЛІ 500 850 1200 1550 4550 7550 550 950 1350 1750 5050 8350 

ДІТИ 6-12 300 550 800 1050 4050 7050 350 650 950 1250 4550 7850 

 
**При бронюванні номерів з покращеним видом гості здійснюють додаткову оплату у розмірі 100грн/200 грн. (залежно від 
розміщення номеру та виду). 
 
 



 
 
Тариф «Проживання» (BО)  

- проживання в затишних комфортних номерах; 
- з медичних послуг: безкоштовна консультація лікаря терапевта (при проживанні не менше 3-х днів); 
- користування СПА–центром (закритий басейн, відкритий басейн з джакузі на вулиці, фінська сауна, тренажерний зал); 
- користування інтернетом Wi-Fi; 
- користування бюветом; 
- користування дитячою кімнатою з вихователем, дитячим майданчиком; 
- міні-сейф у номері;  

- автостоянка з відеонаглядом; 
- користування бібліотекою. 

Тариф «Проживання + сніданок» (BB) 

- проживання в затишних комфортних номерах; 
- сніданок; 
- з медичних послуг: безкоштовні консультації лікарів–спеціалістів (при проживанні не менше 3-х днів): терапевт, педіатр, уролог,  

гінеколог (без огляду), невролог, дерматолог;  

- користування СПА–центром (закритий басейн, відкритий басейн з джакузі на вулиці, фінська сауна, тренажерний зал); 
- користування інтернетом Wi-Fi; 
- користування бюветом; 
- користування дитячою кімнатою з вихователем, дитячим майданчиком; 
- міні-сейф у номері;  

- автостоянка з відеонаглядом; 
- користування бібліотекою. 

Тариф «Проживання + напівпансіон» (HB)  
- проживання в затишних комфортних номерах; 
- харчування (сніданок+обід або ж сніданок+вечеря); 
- користування СПА–центром (закритий басейн, відкритий басейн з джакузі на вулиці, фінська сауна, тренажерний зал); 
- з медичних послуг: безкоштовні консультації лікарів–спеціалістів (при проживанні не менше 3-х днів): терапевт, педіатр, уролог,  

гінеколог (без огляду), невролог, дерматолог;  

- користування інтернетом Wi-Fi; 
- користування бюветом; 
- користування дитячою кімнатою з вихователем, дитячим майданчиком; 
- міні-сейф у номері; 
- автостоянка з відеонаглядом; 
- користування бібліотекою. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Тариф «Проживання + повний пансіон» (FB) 

- проживання в затишних комфортних номерах; 
- триразове харчування; 
- користування СПА–центром (закритий басейн, відкритий басейн з джакузі на вулиці, фінська сауна, тренажерний зал); 
- з медичних послуг: безкоштовні консультації лікарів–спеціалістів (при проживанні не менше 3-х днів): терапевт, педіатр, уролог,  

гінеколог (без огляду), невролог, дерматолог;  

- користування інтернетом Wi-Fi; 
- користування бюветом;  

- користування дитячою кімнатою з вихователем, дитячим майданчиком; 
- міні-сейф у номері; 
- автостоянка з відеонаглядом; 
- користування бібліотекою. 

Тариф ALL SPA (Все включено) 
Вартість пакету включає: 

- проходження вузьких спеціалістів (консультації та діагностика); 

- проходження процедур (6 процедур в день – не більше (не враховуючи консультації вузьких спеціалістів та діагностику); 

- спа процедури: спа – капсула, пресотерапія+бинти, безінєкційна мезотерапія, тайський масаж (максимум 1 година та не більше 3-х раз в 

тиждень 1 год), кавітація та вакуумно-роликовий масаж, підводний душ масаж з аромотерапією, душ Шарко, перлинна ванна, 

інфрачервона сауна, слім фіт, грязеві обгортання, фітобочка, послуги салону краси (1 година в день, послуги до 1000 грн); 

- користування міні баром в номері; 

- послуги прання, прасування; 

- відвідування кінозалу; 

- користуванням більярдом. 

Важливо! Невикористані процедури за день не переносяться на наступні дні, не передаються іншим особам та кошти за 

невикористані процедури не повертаються! 

Вартість пакету не включає: 

- послуги, які медичний центр надає поза межами готелю (ендоскопічні обстеження, МРТ, КТ, лабораторні аналізи, які виконуються в 

лабораторіях за межами готелю); 

- всі послуги Медичного центру (окрім вище зазначених); 

- препарати та продукція з аптеки та кіоску; 

- плазмотерапія, біопунктура в поєднанні з аутогемотерапією; 

- послуги салону краси 

 

 

 



Тариф ALL MEDICAL (Все включено) 

Вартість пакету включає: 

- Проходження вузьких спеціалістів (консультації). Функціональна та лабораторна діагностика в межах медичного центру. Проходження 

процедур – 6 процедур в день – не більше. Озонотерапія (крім Велика аутогемотерапія). Фізіотерапія. Бальнеотерапія. 

Гідроколонотерапія. Естетична медицина. Озокеритотерапія. Грязелікування. Спелеотерапія. Масаж 

- користування міні баром в номері; 

- послуги прання, прасування; 

- відвідування кінозалу; 

- користуванням більярдом. 

Важливо! Невикористані процедури за день не переносяться на наступні дні, не передаються іншим особам та кошти за невикористані 

процедури не повертаються! 

Вартість пакету не включає: 

- послуги, які медичний центр надає поза межами готелю (ендоскопічні обстеження, МРТ, КТ, лабораторні аналізи, які виконуються в 

лабораторіях за межами готелю); 

- послуги Медичного центру (велика аутогемотерапія, пресотерапія з бинтами, без’інєкційна мезотерапія, олігоскан, тайський масаж, спа-

капсула); 

- препарати та продукція з аптеки та кіоску; 

- плазмотерапія, біопунктура в поєднанні з аутогемотерапією; 

- послуги салону краси; 

- алкогольні напої в барі. 

Тариф ALL ULTRA MEDCAL&SPA  (Все включено) 

Вартість пакету включає:  

- проходження вузьких спеціалістів (консультації та діагностика); 

- проходження на вибір процедур 12 процедур в день – не більше (не враховуючи консультації вузьких спеціалістів та діагностику); 

- тайський масаж (не більше 3-х раз по 1 год); 

- послуги салону краси (1 година в день, послуги до 1000 грн); 

- користування міні баром в номері; 

- послуги прання, прасування; 

- користування прокатним інвентарем; 

- відвідування кінозалу; 

- користуванням більярдом. 

Важливо! Невикористані процедури за день не переносяться на наступні дні, не передаються іншим особам та кошти за невикористані 

процедури не повертаються! 

Вартість пакету не включає: 

- послуги, які медичний центр надає поза межами готелю (ендоскопічні обстеження, МРТ, КТ, лабораторні аналізи, які виконуються в 

лабораторіях за межами готелю); 

- препарати та продукція з аптеки та кіоску; 

- плазмотерапія, біопунктура в поєднанні з аутогемотерапією; 

- алкогольні напої в барі. 


