
SPA 
ТУРИ



SPA-ДЕНЬ
FOR MAN

6 900 грн

Для нього

для 1-го

SPA-день для чоловіків - це справжня невеличка відпустка без 
втомливих перельотів і зміни часових поясів, а також можливість 
зміцнити організм, відновити сили і поліпшити самопочуття.
Чуттєві процедури знімають стрес і втому після буденного 
навантаження. Поєднуючи релаксуючі і тонізуючі техніки, ми 
підвищуємо тонус шкіри, зміцнюємо її захисні властивості і покращуємо 
загальне самопочуття. Ви відчуєте бадьорість і забудете про проблеми!

Баня класична, 30 хв.

WISH пілінг, 30 хв.
Спортивний масаж, 90 хв.

Догляд по типу шкіри обличчя, 60 хв
Королівский догляд за руками, 20 хв.
Після завершення процедур, на гостя

очікує ароматний трав'яний чай
Необмежений доступ до всіх видів бань, парних та

 басейнів протягом всього відпочинку  



SPA-ДЕНЬ
SWEET SPA
FOR HER

7 100 грн

Для неї

для 1-го

“Sweet SPA for her” - це можливість поєднати все найприємніше і 
корисне у догляді за собою.
Програма, яка забезпечить спокій, справжній відпочинок і відновлення 
для душі та тіла. Комплекс ідеально підібраних процедур, подарує Вам 
молодість і красу, поєднуючи догляд з найприємнішими емоціями, 
якісним відпочинком і відновленням сил.

Королівский догляд за руками, 20 хв.
Після завершення процедур, на гостя

очікує ароматний трав'яний чай
Необмежений доступ до всіх видів бань, парних та

 басейнів протягом всього відпочинку  

Королівський люкс-догляд
обличчя «Золота вуаль», 60 хв.

Догляд за тілом «Перлина Італії», 110 хв.
Балійський масаж, 90 хв.

Масаж голови, 20 хв.



SPA-ДЕНЬ
WISH COUPLE SPA

14 000 грн

Для нього Для неї

для 2-х

Після завершення процедур, на гостей
очікує ароматний трав'яний чай

Необмежений доступ до всіх видів бань, парних та
 басейнів протягом всього відпочинку  

Релакс масаж парний, у напівтемряві, 90 хв.

Хамам «Аравійский», 90 хв. Хамам «Клеопатра», 90 хв.

Догляд по типу
шкіри обличчя, 60 хв.

Люкс догляд обличчя
«Діамантовий ліфтинг», 60 хв.

Масаж голови, 20 хв. Королівский догляд
за руками, 20 хв.

За допомогою програми «WISH Couple SPA» вам вдасться 
подарувати один одному романтичний день в затишній атмосфері 
SPA.
Розкрийте свою чуттєвість, відпустіть турботи, нехай мерехтіння 
свічок у напівтемряві, тонкі аромати ефірних олій і вмілі руки 
майстрів віднесуть вашу пару в світ мрій і насолод.



SPA-ТУР
WISH LOVE
З ПРОЖИВАННЯМ

17 800 грн

Необмежений доступ до всіх видів бань, парних та
 басейнів протягом всього відпочинку  

Континентальний сніданок та вечеря на двох

Прогулянки на велосипедах, 60 хв.
Усі групові тренування за розкладом

Номер категорії «Стандарт», 1 доба

Для нього Для неї

Релакс масаж парний, у напівтемряві, 90 хв.

Hot stone Therapy, 90 хв. Догляд по тілу
«Шоколадна Ейфорія», 90 хв.

Королівський догляд
за руками, 20 хв.Масаж голови, 20 хв.

для 2-х

Хамам «Турецький», 90 хв. Хамам «Клеопатра», 90 хв.



Необмежений доступ до всіх видів бань, парних та
 басейнів протягом всього відпочинку  

Континентальний сніданок та вечеря на двох

Прогулянки на велосипедах, 60 хв.

Усі групові тренування за розкладом

Номер категорії «Стандарт», 1 доба

Для дівчат

SPA-ТУР
WISH BEAUTY
З ПРОЖИВАННЯМ

17 000 грн

для 2-х

Хамам «Турецький», 90 хв. Хамам «Аравійский», 90 хв.

Королівський люкс-догляд
обличчя «Золота вуаль», 60 хв.

Догляд по тілу
«Шоколадна Ейфорія», 90 хв.

Термальний люкс-догляд обличчя
«Діамантовий ліфтинг», 60 хв.

Догляд по тілу
«Перлина Італії», 110 хв.

Королівський догляд за руками, 20 хв.



SPA-ТУР
WISH EXCLUSIVE
З ПРОЖИВАННЯМ

42 400 грн

Необмежений доступ до всіх видів бань, парних та
 басейнів протягом всього відпочинку  

Континентальний сніданок та вечеря на двох

Прогулянки на велосипедах, 60 хв.
Усі групові тренування за розкладом

Номер категорії «Напівлюкс», 1 доба

Для нього Для неї

для 2-х

Подарyнки для нього та неї від SPA
Прогулянка на SUP для двох

по 5 процедур на вибір для кожного



Наповнення туру

34 100 / 52 300 грн

4 дні 6 днів

для 1-го

SPA-ТУР
WISH RELAX
З ПРОЖИВАННЯМ

Балійський масаж, 90 хв. 2 шт.              3 шт.
Hot Stone Therapy, 90 хв. 1 шт.              1 шт.
Бальнеологічний догляд «Ванна Талассо», 100 хв.        1 шт.              1 шт.
Аравійський хамам, 90 хв. 1 шт.              1 шт.
«Шоколадна Ейфорія», 90 хв. 1 шт.              1 шт.
Догляд за типом шкіри, 60 хв. 2 шт.              2 шт.
Wish пілінг, 40 хв.       1 шт.              1 шт.
Масаж голови, 20 хв. 1 шт.              2 шт.
Хамам Клеопатри, 90 хв -
Мармуровий догляд «Секрет Афродіти», 75 хв.              -
Номер категорії «Стандарт» 3 ночі          
Континентальний сніданок, обід та вечеря 3            

11шт 11 1

Необмежений доступ до всіх видів бань, парних, басейнів 
та тренажерної зали протягом всього відпочинку  

Усі групові тренування за розкладом, рекомендовано 1/2 щоденно
Прогулянки на велосипедах, щоденно 60 хв

1 шт
1шт1 шт

5 ночей
5



Наповнення туру

35 300 / 54 200 грн

4 дні 6 днів

Японський масаж обличчя «Кобідо», 45 хв 1 шт.             1 шт.
Масаж обличчя лімфодренажний, 45 хв. 2 шт.            2 шт.
Бальнеологічний догляд
з обгортанням «Kauri Therapy», 105 хв. 1 шт.             1 шт
М'ятний хамам, 90 хв. 1 шт.             1 шт.
Люкс-догляд для обличчя 
«Season care Sothys», 60 хв. 1 шт.             1 шт.
Моделюючий догляд «Bella Ragazza», 105 хв.                 1 шт.             1 шт.
Wish пілінг, 40 хв.        1 шт.             1 шт.
3-D масаж, 90 хв.          1 шт.             2 шт.
Масаж голови, 20 хв.   1 шт.             2 шт.
«Перлина Італії», 110 хв. - 1 шт.
Стрункий силует «Charm D Orient», 120 хв. - 1 шт. 
Номер категорії «Стандарт» 3 ночі        5 ночей
Континентальний сніданок, обід та вечеря 3                      5 

Необмежений доступ до всіх видів бань, парних, басейнів 
та тренажерної зали протягом всього відпочинку  

Усі групові тренування за розкладом, рекомендовано 1/2 щоденно
Прогулянки на велосипедах, щоденно 60 хв

SPA-ТУР
WISH BEAUTY
З ПРОЖИВАННЯМ для 1-го



45 400 / 68 300 грн

SPA-ТУР
WISH ROMANTIC
З ПРОЖИВАННЯМ для 2-х

Наповнення туру 4 дні 6 днів

Парний масаж, 90 хв. 2 шт.            2 шт
Спортивний масаж, 90 хв. 1 шт.             1 шт.
3-D масаж, 90 хв.        1 шт.             1 шт.
Парний турецький хамам, 90 хв. 2 шт.            2 шт.
Догляд по типу шкіри, 60 хв. 2 шт.            2 шт.
«Шоколадна ейфорія», 90 хв. 1 шт.             1 шт.
Hot Stone Therapy, 90 хв. 1 шт.             1 шт.
Wish пілінг, 40 хв.       2 шт.            2 шт.
Масаж голови, 20 хв. 2 шт.            4 шт.
Парний Аравійський хамам, 90 хв. - 2 шт.
Королівський догляд за ручками, 20 хв. - 2 шт.
Масаж обличчя міопластичний, 45 хв. -
Мармуровий догляд «Секрет Афродіти», 75 хв. -
Номер категорії «Стандарт» 3 ночі          
Континентальний сніданок, обід та вечеря 6              

1 шт. 
1 шт. 

5 ночей 

Необмежений доступ до всіх видів бань, парних, басейнів 
та тренажерної зали протягом всього відпочинку  

Усі групові тренування за розкладом, рекомендовано 1/2 щоденно
Прогулянки на велосипедах, щоденно 60 хв

1010



Наповнення туру

54 350 грн

для 1-го

SPA-ТУР
АЮРВЕДА DETOX
З ПРОЖИВАННЯМ

Консультація Аюрведа, 60 хв, 2 шт.

Хаммам Аравійский, 90 хв.
Удвартан, 120 хв, 2 шт.

Широдхара, 120 хв, 2 шт.
Фіто чай та фрукти для очищення організму, щоденно

Йога/медитація, 60 хв, 5 шт.

Необмежений доступ до всіх видів бань, парних, басейнів 
та тренажерної зали протягом всього відпочинку  

Усі групові тренування за розкладом, щоденно
Прогулянки на велосипедах, щоденно 60 хв.

Номер категорії «Стандарт», 5 діб
Континентальний сніданок, обід та вечеря, щоденно



Наповнення туру
Morjana Detox, 120 хв. , 2 шт.

ThalaSpa Detox toning, 120 хв. , 2 шт. 
Marine detox care, 120 хв. , 2 шт.  

Енергія морської води «Ванна Thalasso», 105 хв.
3-Д Масаж, 90хв. , 2 шт.

Лімфодренажний масаж, 60 хв. , 2 шт.
Масаж голови, 20 хв. , 3 шт.

Необмежений доступ до всіх видів бань, парних, басейнів 
та тренажерної зали протягом всього відпочинку  

Усі групові тренування за розкладом, рекомендовано 1/2 щоденно
Прогулянки на велосипедах, щоденно 60 хв.

Номер категорії «Стандарт», 5 діб
Континентальний сніданок, обід та вечеря, щоденно

SPA-ТУР
WISH DETOX
З ПРОЖИВАННЯМ

55 600 грн

для 1-го



SPA-ТУР
БАЛЬНЕО
З ПРОЖИВАННЯМ

54 500 грн

для 1-го

Наповнення туру
Бальнеологічний ритуал  «Jade Magic», 110 хв.

Бальнеодогляд  «Kauri Therapy», 105 хв.
Ванна з мікронізованими водоростями Marine Algo, 105 хв

Енергія морської води «Ванна Thalasso», 105 хв.
Грязьові обгортання оздоровчої спрямованості, 100 хв.

Аравійський хамам, 90 хв.
Марокканський хамам, 120 хв.
Віш пілінг в хамамі, 40 хв, 2 шт.

Масаж голови, 20 хв. , 2 шт.
Балійский масаж, 90 хв, 2 шт.

Необмежений доступ до всіх видів бань, парних, басейнів 
та тренажерної зали протягом всього відпочинку  

Усі групові тренування за розкладом, рекомендовано 1/2 щоденно
Прогулянки на велосипедах, щоденно 60 хв.

Номер категорії «Стандарт», 5 діб
Континентальний сніданок, обід та вечеря, щоденно



WISH Individual - це можливість поєднати приємне з корисним, 

відпочити і подолати стрес за Вашою власно-обраною програмою. 

Програми для схуднення, омолодження, аюрведичні методики і практики, 

фітнес програми - це лише неповний перелік того, що можна підібрати. 

Персонально підібраний тур WISH Individual на довільну кількість днів - це 

найпотужніші та дієві програми для вашого релаксу та відновлення, що пройшли 

перевірку часом і великою кількістю задоволених клієнтів.

Максимально довго залишатися в тонусі і бути в чудовому настрої Вам допоможе 

курорт WISH AQUA & SPA RESORT.  

SPA-ТУР
WISH INDIVIDUAL
Наповнення туру -
за вашим побажанням



ДО УВАГИ ГОСТЕЙ WISH AQUA & SPA RESORT!
 º Усі SPA тури передбачають одномісне проживання, при двомісному 
проживанні вартість може змінюватись.
º SPA тури «Індивідуальні» наповнюються за бажанням гостя

º Групові заняття фітнесом проводяться згідно з діючим розкладом.




