УНІКАЛЬНА ВОДА
WISH AQUA & SPA RESORT – це курортний готель преміального
формату, який гідно займе позицію лідера у вашому списку
«must visit». Бажання і мрії відпочити на курорті під Києвом стають
реальністю!
Відновити сили і привести своє тіло й душу в гармонію з природою,
можна не виїжджаючи далеко за межі столиці. Всього 20 хвилин від
Києва і ви в місці комфорту рівня провідних європейських курортів.
Неймовірна природа, великий вибір послуг, преміальний сервіс і
бажана для Вас конфіденційність.
WISH AQUA & SPA RESORT курорт з кращим екологічним кліматом і джерелами артезіанської мінеральної води. Унікальна вода
Юрського горизонту, яка добувається зі свердловини глибиною
250 м і захищена від забруднень цивілізації водостійкими ґрунтами
Це взірцева вода, адже вона ідеально відповідає воді клітин нашого
організму. Ви матимете змогу не лише її пити, а й плавати в ній,
приймати душ та насолоджуватися SPA-процедурами. Така вода
здатна покращити ваш сон, настрій, апетит і зміцнити здоров'я.

RELAX НА КУРОРТІ
У нас можна і потрібно затриматися для відпочинку і відновлення
по RELAX-програмах 3-5-7 днів. До Ваших послуг курортний готель
рівня 5 зірок WISH AQUA & SPA RESORT, ресторан європейської
кухні, басейн-бари, програми для дітей і безліч інших корисних
задоволень!
Окремої уваги заслуговує розкішна SPA-зона нашого курорту з
вишуканим асортиментом лазень, різноманітністю SPA-процедур,
масажів, комплексних програм по догляду за тілом та обличчям.
Нашими великими перевагами є: сучасний дизайн номерного
фонду, найкраща спортивна фітнес база, 5 басейнів на території
курорту, але це ще далеко не все. Кожен гість знайде для себе свою
зону комфорту і відпочинку.
Найцінніше у всій концепції курорту WISH AQUA & SPA RESORT,
без перебільшень, - це джерела мінералізованої води, бездоганний
сервіс, приємна сімейна атмосфера, аромати смачної і корисної їжі,
заміська тиша і спортивний дух.

SPA&MEDICAL ТУР
ЗДОРОВИЙ ХРЕБЕТ
З ПРОЖИВАННЯМ
для 1-го

43 000 грн

Наповнення туру
Консультація вертеброневролога, 2 шт.
Лікувальний масаж, 60 хв, 3 шт.
Фізіотерапія по показанням за призначенням лікаря
(магніт, лазер, електростимуляція, електрофорез, ультразвук,
ударнохвильова терапія), 12 шт.
Індивідуальне заняття з остеопатом, 2 шт.
Заняття на реформері, 2 шт.
Заняття на інверсійному столі, 3 шт.
Індивідуальне заняття з тренером вищої категорії
з фізичної реабілітації (2 шт.) та заняття у басейні (3 шт.)
Необмежений доступ до всіх видів бань, парних, басейнів
та тренажерної зали протягом всього відпочинку
Усі групові тренування за розкладом
Прогулянки на велосипедах, щоденно 60 хв.
Номер категорії "Стандарт", 5 діб
Щодня континентальний сніданок, обід та вечеря

ТУР «ЗДОРОВИЙ ХРЕБЕТ»

Показаний людям усіх вікових груп, а особливо, тим, чий стиль життя малорухливий або
сидячий.
Наявність, навіть незначного болю і дискомфорту у спині, обов’язково має стати для Вас
сигналом, аби звернутися до фахівців WISH AQUA & SPA RESORT для детальної діагностики
Вашого стану та своєчасного оздоровлення. Незважаючи на те, що біль може носити
періодичний характер, важливим є своєчасне виявлення його причини та усунення
симптомів. Найпоширенішими причинами є:
•

хронічний стрес;

•

перевантаження та перенапруги опорно-рухового апарату;

•

психологічні проблеми;

•

різкий перехід людини від спокою до активної діяльності без розминки;

•

травми.

Своєчасне звернення до провідних фахівців WISH AQUA & SPA RESORT та 5-ти денний тур
«ЗДОРОВИЙ ХРЕБЕТ» дозволить діагностувати причину вашого болю на ранній стадії, що
полегшить його лікування та сповільнить прогресування. Чим раніше ви звернулися до нас,
тим швидше ви відчуєте полегшення.

SPA&MEDICAL ТУР
АНТИСТРЕС
З ПРОЖИВАННЯМ

для 1-го

42 000 грн

Наповнення туру
Консультація психоневролога, 2 шт
Балійский масаж, 90 хв, 2 шт.
Hot stone Therapy, 90 хв
Загальний масаж всього тіла, 60 хв, 2 шт.
Хамам "Аравійський", 90 хв.
Фізіотерапія по показанням за призначенням лікаря
(магніт, лазер, електростимуляція, електрофорез, ультразвук,
ударнохвильова терапія), 12 шт.
Індивідуальне заняття з тренером вищої категорії:
пілатес, тренажерна зала, плавання, скандинавська хода, 5 шт.
Необмежений доступ до всіх видів бань, парних, басейнів
та тренажерної зали протягом всього відпочинку
Усі групові тренування за розкладом
Прогулянки на велосипедах, щоденно 60 хв.
Номер категорії "Стандарт покращений", 5 діб
Щодня континентальний сніданок, обід та вечеря

ТУР «АНТИСТРЕС»

Стрес, занепокоєння та депресія можуть досягати високого рівня і як наслідок, вони лишають
вас енергії, ускладнюють життя, заважають вам робити те, що ви хочете. Серед найбільш
частих реакцій організму на стрес, виділяють наступні:
•

безсоння або неспокійний сон;

•

погана концентрація уваги, загальмованість, зниження інтелектуальних можливостей;

•

часте бажання плакати, з’являються туга та жалість до себе;

• підвищений інтерес до алкоголю, паління, комп'ютерних ігор та інших речей, які раніше
людину не цікавили;
• підвищена збудливість, розлади травної системи, свербіж шкіри, головний біль,
прискорене серцебиття, дискомфорт у грудній клітці, відчуття задухи.
Змініть своє життя на краще вже зараз!
Досвідчені фахівців WISH AQUA & SPA RESORT знають напевне та рекомендують
скористатися 5-ти денною програмою «АНТИСТРЕС». Тур «АНТИСТРЕС» допоможе
зміцнити Вам психоемоційний стан, поліпшить роботу головного мозку, знизить ризик
розвитку серцево-судинних захворювань, підвищить імунітет і посилить захисні сили.

SPA&MEDICAL ТУР
ДЕТОКС
З ПРОЖИВАННЯМ
для 1-го

48 000 грн

Наповнення туру
Консультація терапевта, 2 шт.
Загальний масаж всього тіла, 60 хв, 5 шт.
Хамам "Мароканський", 120 хв.
Заняття з тренером вищої категорії з фізичної реабілітації, 3 шт
Фізіотерапія по показанням за призначенням лікаря
(магніт, лазер, електростимуляція, електрофорез, ультразвук,
ударнохвильова терапія), 12 шт.
Детокс-маніпуляції – направлені на покращення обмінних процесів,
нормалізацію діяльності щитовидної, підшлункової залози, 2 шт.
Індивідуальне заняття з тренером вищої категорії:
пілатес, тренажерна зала, плавання, скандинавська хода, 5 шт.
Необмежений доступ до всіх видів бань, парних, басейнів
та тренажерної зали протягом всього відпочинку
Усі групові тренування за розкладом
Прогулянки на велосипедах, щоденно 60 хв.
Номер категорії "Стандарт", 5 діб
Щодня континентальний сніданок, обід та вечеря

ТУР «ДЕТОКС»

Кожний з нас неодмінно зіштовхується із такими симптомами, як головний біль, втома,
безсоння, тривожність, постійне відчуття голоду, але не всі знають причину походження цих
станів.
Найкращі фахівці WISH AQUA & SPA RESORT можуть вас запевнити, що ці симптоми є
наслідками неправильного харчування, тривалих психологічних навантажень, частою зміною
часових поясів, куріння, недосипання, а також вживанням алкоголю. Симптоми негараздів не
можуть бути легко усунуті організмом самостійно, йому потрібна наша допомога!
5-ти денний тур «ДЕТОКС», який ми розробили спеціально для вас, веде до швидкого
поліпшення обмінних процесів організму, схуднення, покращення стану та кольору шкіри, а
також, неодмінної зміни самопочуття та припливу сил.

SPA&MEDICAL ТУР
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
З ПРОЖИВАННЯМ
Наповнення туру
Головним визначним фактором Вашого вибору повинні стати Ваші цілі
та задачі, очікування та побажання. Що являється пріоритетним:
оздоровлення, профілактика, лікування чи медична реабілітація.
Включає:
-

Консультацію лікаря терапевта.

-

За необхідності консультація вузькопрофільних фахівців.

-

Проживання у готелі та харчування у ресторані

-

SPA- оздоровчі програми інтенсивної короткотривалої дії.

-

Бальнеотерапію.

-

Реабілітаційні відновні програми після стаціонарів.

-

Короткотривалі відновні програми.

-

Фізіотерапевтичні процедури.

-

Медикаментозну терапію.

- Індивідуальні заняття з тренером вищої категорії з фізичної
реабілітації та заняття у басейні.

ДО УВАГИ ГОСТЕЙ WISH AQUA & SPA RESORT!
º Для досягнення результату не завжди може бути достатньо 5 діб.
º Усі SPA та Medical тури передбачають одномісне проживання, при двомісному
проживанні, вартість може змінюватись.
º SPA та Medical тури “Індивідуальні” наповнюються за бажанням гостя.
º Програми Medical турів можуть змінюватись залежно від рекомендацій лікаря.
º За необхідності, гості Medical турів мають можливість отримати консультації
провідних фахових спеціалістів.
º Групові заняття фітнесом проводяться згідно з діючим розкладом.

