Вартість лазні
на 6 осіб:

Лазня на дровах

Банний двір

Понеділок - П'ятниця

250 грн. / година

400 грн. / година

(мін. 2 години)

(мін. 3 години)

Субота - неділя, свята

350 грн. / година

500 грн. / година

(мін. 2 години)

(мін. 3 години)

Банний чан (може здаватися окремо
від лазні)
З 7-Ї людини додаткова оплата
(незалежно від часу перебування).
Максимальна кількість 12 осіб.

------

600 грн. / година

100 грн. / людина

200 грн. / людина

(мін. 2 години)

У вартість входить:





стоянка для авто;
ароматерапія;
трав'яний чай з медом;
мангал, одна в'язка дров, 5 шампурів.

Знижки на час відвідування
лазні:

Баня на дровах

Банний двір

З понеділка по п'ятницю до 15.00

20%

------

Іменинникам (при пред'явленні
паспорта).

10%

10%

П'ята година відвідування лазні

В ПОДАРУНОК

В ПОДАРУНОК

УВАГА! Знижки не підсумовуються.
СПА-процедури:
Експрес пропарювання віниками (5-7 хв.)

150 грн.

Класичне пропарювання віниками (8-10 хв.)

180 грн.

Пропарювання-масаж віниками з льодом (10-12 хв.)

200 грн.

Пропарювання по Сибірському з обливанням холодною водою (10-12 хв.)

200 грн.

Пропарювання по Суворовському (5-7 хв.) з простирадлом

200 грн.

Пропарювання "Дуплет" (10-12 хв.)

220 грн.

Гарячий мильно-березовий обмив (робиться березовим віником з
використанням тайгового чорного мила)
Скраб зігріваючий (мед, цитрус, гірчиця, морська сіль)

150 грн.
150 грн.

Скраб тонізуючий (мед, цитрус, подрібнена кава)

150 грн.

Ванночка з морською сіллю

50 грн.

УВАГА! Вартість віників не входить у вартість СПА-процедур
Комплекс СПА-процедур - 750 грн. / людина










ароматерапі;
прогрівання;
класичне пропарювання віниками;
гарячий мильно-березовий обмив;
скраб зігріваючий або тонізуючий (на вибір);
три віника: 2 дубових, 1 березовий;
банний комплект білизни;
контрастні водні процедури;
чай на травах з медом.

Банні приналежності:
Віник (дуб, береза)

70 грн. / шт.

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

100 грн. / комплект

Простирадло
Банний рушник

30 грн. / шт.
30 грн. / шт.

Банні одноразові тапочки

30 грн. / пара

Банна одноразова шапка

30 грн. / шт.

УВАГА:
Заборонено куріння в невідведених місцях. Штраф 1000 грн. В лазні є кімната для куріння.
Вартість години перебування в лазні розрахована на 6 осіб.
Максимальна кількість гостей, які одночасно можуть перебувати в лазні - 12 осіб (враховуючи
дітей від 6 років).
Діти до 5 років безкоштовно.
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.

