
SPA 
ТУРИ



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 кліма-
том 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-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

16 850 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

16 100 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

40 000 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

31 500 / 48 000 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                                                           -                   1 шт.
Мармуровий догляд «Секрет Афродіти», 75 хв.              -                   1 шт.
Номер категорії «Стандарт»                                              3 ночі          5 ночей
Континентальний сніданок, обід та вечеря                  3 доби           5 діб

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



Наповнення туру

32 500 / 49 700 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 доби        5 діб

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



42 700 / 63 800 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.                                 -                  1 шт.
Мармуровий догляд «Секрет Афродіти», 75 хв.               -                  1 шт.
Номер категорії «Стандарт»                                               3 ночі          5 ночей
Континентальний сніданок, обід та вечеря                   6  діб            10 діб

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



Наповнення туру

49 000 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

51 000 грн

для 1-го



SPA-ТУР
БАЛЬНЕО
З ПРОЖИВАННЯМ

50 000 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



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.

ДО УВАГИ ГОСТЕЙ WISH AQUA & SPA RESORT!



вул.Набережна, 29, с.Вишеньки, «Вишневе містечко»
Бориспільский р-н, Київська, обл.

+38 (044) 58 58 777
wishaqua.com.ua

Звертаємо вашу увагу, що комплекс знаходиться на територіїї закритого котеджного містечка.
Якщо ви їдете до нас вперше - просимо завчасно зателефонувати і повідомити про ваш приїзд.


