БАНЯ НА ДРОВАХ
ДИЗАЙН: лазня з дерев'яного бруса, мисливський стиль, чучела та шкури африканських і
європейських тварин.

ЧАС РОБОТИ: Понеділок - Неділя з 10.00 до 24.00.
МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ: до 12 осіб.
МІНІМАЛЬНИЙ ЗАКАЗ: 2 години.
ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ: вітальня з великим столом і м'якими диванами, з плазмовою
панеллю, холодильник, дві кімнати відпочинку, безкоштовний Wi-Fi, супутникове TV,
парковка.

ДЛЯ ПРОПАРОК: ароматерапія з використанням гімалайської солі і трав'яних відварів
власного приготування, масаж віниками, мильно-березовий обмив, скраб.

ДЛЯ ВОДНИХ ПРОЦЕДУР: басейн з підсвічуванням і системою очищення води, відроводоспад.

КУХНЯ: меню ресторану.
ВАРТІСТЬ:
Понеділок - П'ятниця

230 грн. / година

Субота - неділя, святкові дні

330 грн. / година

З 7-Ї людини додаткова оплата незалежно від часу
перебування в лазні

100 грн. / людина

Кімната відпочинку

200 грн. / година

Прибирання за використання в парильні власних віників, меду,
скрабу і т.д.

50 грн.

В ВАРТІСТЬ ВКЛЮЧЕНО:




Ароматерапія.
Трав'яний чай з медом.
Мангал, одна в'язка дров, 5 шампурів.

ЗНИЖКИ:






20% - до 15.00 з понеділка по п'ятницю.
10% - при замовленні в ресторані страв на суму 300 грн. на одну людину.
10% - іменинникам (при пред'явленні паспорта).
10% - гостям, які проживають в котеджах.
В ПОДАРУНОК - п'ята година перебування в лазні.

УВАГА! Знижки діють на час відвідування бані та не підсумовуються.

БАННІ ПРИНАЛЕЖНОСТІ:
Віник (дуб, береза)

70 грн. / шт.

Банний комплект (два простирадла, два банних рушники,
одноразова вовняна шапка, пара одноразових банних
тапочок)

100 грн. / комплект

Простирадло

25 грн. / шт.

Банний рушник

25 грн. / шт.

Банні одноразові тапочки

25 грн. / шт.

Банна одноразова шапка

25 грн. / шт.

СПА-ПРОЦЕДУРИ:
Пропарювання-масаж віниками

120 грн. / людина

Гарячий мильно-березовий обмив (робиться березовим
віником з використанням тайгового чорного мила)

150 грн. / людина

Скраб зігріваючий (мед, цитрус, гірчиця, морська сіль)

150 грн. / людина

Скраб тонізуючий (мед, цитрус, подрібнена кава)

150 грн. / людина

УВАГА! Вартість віників не входить у вартість послуг пармейстера.
КОМПЛЕКС СПА - ПРОЦЕДУР:










680 грн. / людина

Ароматерапія.
Прогрівання.
Пропарка віниками.
Гарячий мильно-березовий обмив.
Скраб зігріваючий або тонізуючий (на вибір).
Три Віника: 2 дубових, 1 березовий.
Банний комплект.
Контрастні водні процедури: басейн, відро-водоспад.
Чай на травах з медом

АБОНЕМЕНТ:
Понеділок-вівторок з 15.00 до 24.00

210 грн. / год

Мінімальний загальний час відвідування

10 годин

На один абонемент

До 6 осіб

З 7-Ї людини додаткова оплата незалежно від часу
перебування в лазні

100 грн. / людина

СПА - поцедури та приналежності оплачуються додатково згідно розцінок.
Дата та час Абонемента затверджуються на момент його оплати.

МАСАЖ ЗАГАЛЬНИЙ
До 22.00

350 грн.

Після 22.00

400 грн.

60 хв.

550 грн.
600 грн.

100 хв.

МАСАЖ СПИНИ
До 22.00

250 грн.

Після 22.00

300 грн.

30 хв.

МАСАЖ ШИЙНО-ВОРОТНИКОВОЇ ЗОНИ
До 22.00

200 грн.

Після 22.00

250 грн.

20 хв.

МАСАЖ АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ
До 22.00

450 грн.

Після 22.00

500 грн.

60 хв.

600 грн.
650 грн

100 хв.

МАСАЖ МЕДОВИЙ (мед клієнта)
До 22.00

250 грн.

Після 22.00

300 грн.

30 хв.

УВАГА:
ЗАБОРОНЕНО куріння в невідведених місцях. Штраф 1000 грн. В лазні є кімната для
куріння.
Бронь лазні відбувається тільки по передоплаті, в іншому випадку лазня може бути
здана іншим гостям.
При відмові або перенесенн візиту не менше, ніж за 2 доби, передоплата повертається
або переноситься на іншу дату. В іншому випадку, гроші списуються і час відвідування на
іншу дату не переноситься.
Будь ласка приїжджайте вчасно. У разі запізнення час не переноситься, не
продовжується і гроші не повертаються.

