БАНЯ НА ДРОВАХ
Мінімальне замовлення – 2 години.
Максимальна кількість – до 12 осіб.
Парковка, Wi-Fi, TV.

ВАРТІСТЬ:
Понеділок-п'ятниця.
180 грн./година
Субота, неділя, святкові дні.
280 грн./година
З 7-ї людини додаткова оплата незалежно від часу
100 грн./людини.
перебування в бані.
У ПОДАРУНОК
 Аромотерапія з використанням різнотрав'я та відварів на травах
власного приготування.
 Чай на травах з медом або 1 літр квасу власного виробництва.
 5-й час перебування в лазні.
ЗНИЖКИ (діють на час відвідування бані та не підсумовуються):
 20 % Понеділок-п'ятниця з 10.00 до 15.00.
При замовленні в ресторані страв на суму від 300 грн. на 1
 10 %
людину;
 10 % Іменинникам (за пред'явленням паспорта).
 10 % Гостям, які проживають в котеджах;
ПОСЛУГИ:
Пропарка віниками (без вартості віника).
120 грн./люд.
Віники (дуб, береза).
50 грн/шт.
Мильно-березовий обмив: робиться березовим віником з
використанням мила власного приготування; без вартості
100 грн./люд.
віника.

Скраб зігріваючий: мед, цитрус, гірчиця, морська сіль.
Скраб тонізуючий: мед, цитрус, змелену каву.
Кімната відпочинку.
БІЛИЗНА:
Банний комплект: одноразова повстяна шапка, два
простирадла, два банних рушники, пара одноразових банних
тапочок.

Простирадло.
Банний рушник.
Банні тапочки одноразові.
Одноразова банна шапка.

100 грн./люд.
100 грн./люд.
200 грн./год.

60 грн./к-т
20 грн./шт.
20 грн./шт.
20 грн./пара
20 грн./шт.

ДОДАТКОВО ОПЛАЧУЄТЬСЯ:
Прибирання за використання в парильні своїх
віників, меду, скрабу і т. д.
МАСАЖ (за попереднім замовленням):
Масаж спини.
Масаж шийно-комірцевої зони.
Лімфодренажний масаж.
Загальний після лазні (спина, шия, руки, ноги).
Загальний (спина, шия, руки, кисті рук, ноги, стопи ніг).

50 грн.
120 грн./30 хв.
120 грн./30 хв.
150 грн./30 хв.
190 грн./30 хв.
250 грн./30 хв.

КОМПЛЕКС БАННИХ ПРОЦЕДУР:
ВАРТІСТЬ:
Понеділок-п'ятниця.
Субота, неділя, святкові дні.
КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР:

150 грн./година
250 грн./година
530 грн./людина

Аромотерапія з використанням різнотрав'я та відварів на травах власного приготування.
Пропарка віниками.
Мильно-березовий обмив.
Скраб зігріваючий або тонізуючий.
Віники: 2 дубових, 1 березовий.
Банний комплект.
Контрастні водні процедури: дубова купіль, відро-водоспад.
Чай на травах з медом або квас власного виробництва

АБОНЕМЕНТ НА ВІДВІДУВАННЯ БАНІ:
Понеділок-п'ятниця.
Мінімальний загальний час відвідування по
Абонементу
На один Абонемент
З 7-ї людини додаткова оплата незалежно від часу
перебування в бані.

162 грн./година
10 годин
До 6 осіб
100 грн./людини.

УВАГА:
ЗАБОРОНЕНО приносити з собою їжу. В іншому випадку адміністрація має право відмовити у
відвідуванні лазні. При цьому гроші не повертаються.
КУРІННЯ в лазні КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО. Штраф 1000 грн. В лазні є кімната для куріння.
Бронь лазні відбувається тільки по передоплаті, в іншому випадку лазня може бути здана
іншим гостям.
У разі неприбуття у затверджену годину або при відмові від відвідування лазні, передоплата
не повертається. Дозволено одне перенесення на іншу дату, за умови попередження не пізніше
двох діб. В іншому випадку, гроші списуються і час відвідування на іншу дату не переноситься.
У вартість Абонементу входить час відвідування бані. Банні послуги оплачуються додатково
згідно з прайсом.
Дата та час відвідування бані по Абонементу затверджуються на момент оплати.
При використанні власних віників або скраба оплачується прибирання парильні, згідно
розцінок.
В разі запізнення, час не переноситься і не продовжується, гроші не повертаються.

