
Умови проживання в SPA-готелі

·         Час поселення до готелю – після 15.00.
При поселенні гість обов'язаний надати документ, що засвідчує особу, оплатити 100% суму за проживання і
залишити депозит у розмірі 1500 грн.
·         Час виїзду з готелю – до 12.00
Увага! У разі виїзду з номера пізніше 12.00, Ви зобов'язані сплатити 50% вартості відповідного номера
·         Усім гостям, які проживають в нашому готелі, надається знижка 50% на відвідування водного центру.
Додаткові послуги водного центру оплачуються в повному обсязі (масажі, SPA- процедури, послуги банщика)
·         Накопичувальна дисконтна карта дає право знижки тільки на харчування і проживання в готелі.
·         У номер будь-якої категорії можна замовити тільки одне додатково місце, вартістю 500,00 грн./Добу (на
номери категорії  «Оптіма»  послуга не поширюється)
·         Доплата за дітей від 5-ти до 11-ти років становить 300 грн., в цю суму входить:
-  дитячий сніданок (на вибір);
-  дитяча м'яка іграшка-рюкзак із позначкою логотипу готелю;
-  дитячі одноразові капці.
·         Якщо дитині від 5-ти до 11-ти років потрібне додаткове місце євро-розкладачка, то сума складе 500 грн.
 і в цю суму входить:
-  євро-розкладачка;
-  дитячий сніданок (на вибір);
-  дитяча м'яка іграшка-рюкзак із позначкою логотипу готелю;
-  дитячі одноразові капці.
·         Готель надає тільки добове проживання. Можливість продовжити проживання в номері на півдоби -
розглядається в індивідуальному порядку (виняток п'ятниця і субота)
·         Для Вашої зручності, з 07:00 до 01:00 в готелі діє послуга room service.  Дана послуга включає в себе 20%
від вартості замовлення.

Зверніть увагу

·        Вартість втраченої картки-ключа від номера - 50 грн.
·         Гості,які проживають в готелі , відвідують водний центр без шкафчика. Комплект білизни буде наданий  
на території Спа центру.
·         Індивідуальне бронювання номера на вихідні або святкові дні в обов'язковому порядку повинно бути
підтверджено 100% передоплатою.
·         Анулювання броні (повернення передоплати) проводиться за 3-и доби до початку запланованого заїзду.
При анулюванні броні менш ніж за 3 доби до початку заїзду стягується плата в розмірі 100% передоплати.
·         З моменту заселення в готель, гість несе повну матеріальну відповідальність за зіпсовані, зламані і розбиті
цінності в номері або на території комплексу. Штраф призначається індивідуально, в залежності від закупівельної
вартості предмета.екст

Гостям, які проживають в готелі, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

·         Приносити і зберігати в номерах речовини небезпечні для життя.
·         Залишати в номері сторонніх людей під час своєї відсутності, а так само передавати їм ключ від номера
без попередження Адміністрації.
·          Приносити і зберігати  продукти, які швидко псуються (молочні продукти, морепродукти, 
м'ясні продукти і т.д.)
·         Проживання в номері з тваринами.
·          В всіх приміщеннях готелю, на балконах і у вікнах забороняється палити (IQOS, вейпи, електронні
сигарети і пристрої GLO). За паління в приміщеннях готелю накладається штраф 1000 грн. При повторному
випадку паління в зазначених вище місцях адміністрація готелю має право виселити мешканця.



Умови відвідування SPA – center

·         Приймати душ перед водними процедурами, а також, користуючись послугами SPA -
центру, дотримуватися встановлених правил гігієни.
·         Щоб уникнути травм, бути уважними, користуючись послугами SPA- центру, а так само
дотримуватися правил безпеки.

В SPA – центрі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

·         Приносити з собою будь-які продукти харчування, алкогольні та безалкогольні напої 
    (в тому числі: вода, чай, печиво і т.д.)
·         Використовувати мильно-сольові засоби, в джакузі і басейнах.
·         Кидати в басейни і джакузі сторонні предмети.
·         Стрибати з бортика басейну.
·         Відвідувати SPA- центр з тваринами.
·         Знаходитись на території SPA - центру без купальних костюмів.
·         Відвідувати SPA-центр в нетверезому стані і в стані наркотичного сп'яніння.
·         Залишати дітей віком до 10 років без нагляду батьків.
·         Передавати абонемент третім особам.
·         Розпивати алкогольні напої і палити перебуваючи в джакузі.
·          Забороняється засмагати на території SPA-центру топлес.
·         Під час проведення процедур в косметологічному або масажному кабінетах, 
      присутність другої особи (родича, друга і тд.) Виключено.

Зверніть увагу

·        Час перебування в SPA - центрі після 01:00 годин оплачується за тарифом  
500,00 грн/год., з людини за кожну наступну годину (у разі продовження перебування).
.        Якщо ви бажаєте відвідати Спа центр після його закриття, відвідування сплачується
1000грн./год. з одного гостя.
·        Відвідування дітей, старше 7 років оплачується в повному обсязі.
·        При порушенні встановлених правил поведінки, відвідувачі будуть змушені залишити       
 територію SPA-центру.
·        Адміністрація комплексу не несе відповідальність за зберігання цінних речей, залишених
відвідувачами без нагляду. Цінні речі Ви можете залишити в сейфі на рецепції.
·        Вартість втраченого ключа - браслета - 150,00 грн., 
Карти - ключа на ім'я відвідувача - 50,00 грн.
·        Знаходитись в купальних костюмах і парео на рецепції СУВОРО заборонено.
·        Палити в спеціально відведених місцях.
·        Тариф відвідування Спа-центру в будній день тариф 700,00 грн. -  весь день, ранок з
08:00 до 14:00 -  400,00 грн. з однієї людини, в вихідний та святковий день 900,00 грн. -  весь
день, ранок з 08:00 до 14:00  -  500,00 грн. з однієї людини.

Важливо

Обов'язково бронювати відпочинок на території «SPA center»



Система денних абонементів

Акційні дні для дівчат

Для гостей, які  проживають в готелі

Для Вас є можливість придбати місячний

абонемент відвідування SPA центру

Для гостей, які не проживають в готелі

У будні дні:

MIN (з 8:00 до 14:00) - 400.00 грн.

з однієї людини

MAX  (з 8:00 до 01:00)  - 700.00грн.

з однієї людини

У вихідні дні:

MIN (з 8:00 до 14:00) -  500.00 грн.

з однієї людини

MAX  (з 8:00 до 01:00)  - 900.00грн.

з однієї людини

MIN (з 8:00 до 14:00) - 250.00 грн. з однієї людини

MAX  (з 8:00 до 01:00)  - 450.00грн. з однієї людини

ВІВТОРОК & ЧЕТВЕР

Акційні дні для хлопців:

ПОНЕДІЛОК & СЕРЕДА

MIN (з 8:00 до 14:00) - 250.00 грн. з однієї людини

MAX  (з 8:00 до 01:00)  - 450.00грн. з однієї людини

У будні дні У віхідні дні

З моменту заселення і до моменту

виселення

350,00 грн., з однієї людини

 

З моменту заселення і до моменту

виселення

450,00 грн., з однієї людини

Замещающий текст

 

Пн - Пт  08:00 - 01:00       5500,00 грн.

Пн - Нд  08:00 - 01:00      7000,00 грн.



ПОСЛУГИ МАСАЖИСТА

масаж  «Загальний»
 
масаж  «Релаксація»
 
масаж спини «Відновлюючий»
 
масаж ніг
 
масаж ступнів «Легка хода»
 
масаж живота «Моделюючий»
 
масаж голови та шиї «Енергетичний»
 
масаж «Ароматичний»
 
масаж «Антицелюлітний»
 
масаж  «Апаратно – вакуумний»
 
масаж  Морськими водоростями «Нептун»
 
масаж  «Лімфодренажний»
 
масаж  камінням «SABAI»
 
масаж «Дитячий»

60 хв. 900,00 грн.
 

40 хв.700,00 грн.
 

30 хв. 500,00 грн.
 

20 хв. 400,00 грн.
 

20 хв. 400,00 грн.
 

15 хв. 350,00 грн.
 

20 хв. 450,00 грн.
 

30 хв. 500,00 грн.
 

40 хв. 750,00 грн.
 

40  хв. 600,00 грн.
 

35 хв. 650,00 грн.
 

40 хв. 800,00 грн.
 

 40  хв. 650,00 грн.
 

30 хв. 400,00 грн.



ПОСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА

Обгортання морськими водоростями ( все тіло )
 
Часткове обгортання морськими водоростями
 
Обгортання «Горячий шоколад»
 
Процедура для ніг «Контур»
 
Обгортання мінеральною гряззю
 
Антицелюлітне грязьове обгортання
 
Антицелюлітна процедура з активізуючим
антицелюлітним гелем
 
Виноградне обгортання 
 
 

60 хв. 800,00 грн.
 

45 хв.650,00 грн.
 

60 хв. 900,00 грн.
 

45 хв. 700,00 грн.
 

60 хв. 800,00 грн.
 

45 хв. 700,00 грн.
 

60 хв. 900,00 грн.
 
 

60 хв. 900,00 грн.
 
 

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ

Косметичний масаж обличчя
 
Косметично – ліфтинговий масаж обличчя
 
Догляд за обличчям:  живлення
 
Догляд за обличчям: зволоження
 
Догляд за обличчям: ліфтинг
 
Догляд за обличчям:  експрес відновлення
 
Мікрострумова терапія
 
Мікродермабразія
 
Ультрозвукова чистка
 
Хімічний пілінг

20 хв. 450,00 грн.
 

30 хв.600,00 грн.
 

25 хв. 550,00 грн.
 

25 хв. 550,00 грн.
 

25 хв. 550,00 грн.
 

25 хв. 550,00 грн.
 

30 хв. 900,00 грн.
 

30 хв. 800,00 грн.
 

60 хв. 900,00 грн.
 

      30 хв. від 700,00 грн.



ПОСЛУГИ БАНЩИКА

Масаж віником (один підхід)
 
Массаж віником (два підходи та розтирання тіла)                        
 
Комплексний масаж віником 
(два підходи та розтирання тіла віником, комплект банних 
віників та година відвідування спа центру)            
 
віник березовий
 
віник дубовий
 

10 - 15 хв.  190,00 грн.
 

30- 40 хв.   400,00 грн.
 

120 хв.       800,00 грн.
 
 
 

                   70,00 грн.
 

                  70,00 грн.
 
 
 

СКРАБИ ДЛЯ ТІЛА

скраб  «Медово-сольовий»
 
скраб «Медово - кавовий»
 
скраб  «Мед з молоком»
 
скраб  «Лемонграс - Лаванда»
 
скраб  «Гранатовий»
 
скраб  «Лайм та Алое вера»
 
скраб  «Ванільно - Цукровий»
 
скраб  «Ніжний шовк»
 
скраб  «Манго - маракуя »

25 хв. 250,00 грн.
 

25 хв. 280,00 грн.
 

25 хв. 350,00 грн.
 

25 хв. 350,00 грн.
 

25 хв. 350,00 грн.
 

25 хв. 350,00 грн.
 

25 хв. 350,00 грн.
 

25 хв. 400,00 грн.
 

25 хв. 450,00 грн.
 



БАНЯ НА ДРОВАХ

 
- Банний масаж віниками
-  Скрабування тіла
-  Обмивання тіла березовим віником
-  Зміцнюючий обмив голови
-  Сольові ванночки для ніг
-  Чайна церемонія
 
 

Комплекс процедур №1

2750грн. (2 особи)

За кожну наступну людину 1100грн.

Комплекс процедур №2

-  Банний масаж віниками
-  Скрабування тіла
-  Крижаний контраст в лазні
-  Зволожуючий лосьйон
-  Пілінг рибками "Гарра Руфа"
-  Чайна церемонія

2950грн. (2 особи) 

За кожну наступну людину 1250грн.

пн - пт 15:00 - 24:00

сб - нд 09:00 - 24:00

Час до 15:00 обговорюється індивідуально з

адміністратором ресепшн.


