


ДЛЯ ТОГО ЩОБ ЛЮДИНА БУЛА ЗДОРОВА, НЕОБХІДНО ПІДТРИМУВАТИ В ГАРМОНІЇ ДУШУ, РОЗУМ І ТІЛО 

МАСАЖІ 

Шведський класичний масаж 
Зона впливу глибокотканинного масажу: ступні, ноги, спина, шийно-комірцева зона, руки та живіт. 
Методика виконання полягає у використанні масажних прийомів, що дозволяють ефективно та 
безболісно впливати на глибоко розташовані м’язи та фасції. Додатковий розслаблюючий ефект 
створюють індивідуально підібрані масла. Унікальною особливістю системи є досягнення 
пацієнтом стану глибокої релаксації та відкриття доступу до «ресурсного стану» організму. 

 
 

60 хвилин 
90 хвилин 

 
 

1200 грн 
1600 грн 

Іспанський хіромасаж 
Зона впливу хіромасажу: всі частини тіла (крім обличчя та волосяної частини голови). 
Хіромасаж – релаксуюча техніка, – суміш енергетичного масажу з мануальним і релаксаційним, 
побудована на певній послідовності рухів. Починають хіромасаж не з розігріву м'язів, як це 
прийнято в «класичній техніці», а з їх «релаксації», домагаючись повного розслаблення. Тільки 
після цього переходять до більш глибоких прийомів. Безвідривна техніка руху рук масажиста – 
повільна, плавна, схожа на нескінченний танець або візерунок, коли один малюнок переходить в 
інший. Єдиний спосіб познайомиться з цим масажем - випробувати його на собі! 

 
80 хвилин 

 
1600 грн 

Антистресовий  масаж 
Зона впливу: всі частини тіла. Сеанс розпочинається з масажу шийно-комірцевої зони. 
Мета цього масажу - позбавити людину від нервового напруження, дратівливості, занепокоєння, 
почуття тривоги, нав'язливих думок та «випустити» стрес назовні. Масажні прийоми виконуються 
плавно, розмірено, м'яко. Обов'язково включає в себе масаж голови та шийно-комірцевої зони: 
саме там концентрується більшість м'язових зажимів, які несприятливо впливають на самопочуття. 

 
 

120 хвилин 

 
 

2100 грн 
 

Масаж теплими арома свічками 
Зона впливу: всі частини тіла (крім обличчя та волосяної частини голови). 
Діамант масажної колекції, що занурить вас у чарівну казку … Натуральні компоненти арома-свічок 
глибоко живлять, пом’якшують та зволожують шкіру, будучи прекрасною профілактикою 
передчасного старіння.  Температура горіння свічки всього на три градуси вища за температуру 
людського тіла, що дозволяє корисним речовинам максимально швидко ввібратися в шкіру. 
Прекрасний засіб для досягнення ефекту глибокої релаксації, відновлення душевної рівноваги, сил 
та міцного сну. 

 
 

70 хвилин 

  
 

1400 грн 

Шоколадний релакс-масаж 
Зона впливу: всі частини тіла. Сеанс розпочинається з масажу шийно-комірцевої зони. 
Масаж з теплою шоколадною олією допоможе вам позбавитися від стресу. Це поєднання методик 
масажу, лімфодренажу та ароматерапії, спрямованих на стимулювання процесів обміну речовин в 

 
 

70 хвилин 

  
 

1400 грн 



організмі людини. Шоколадний масаж покращує настрій, нормалізує циркуляцію крові, робить 
шкіру м’якою, гладкою та омолоджує організм. 

Кокосовий релакс-масаж 
Зона впливу: всі частини тіла. Сеанс розпочинається з масажу шийно-комірцевої зони. 
Кокосове масло – чудовий зволожувач завдяки своєму складу, основний відсоток вмісту – це 
гіалуронова кислота та інші насичені жирні кислоти. Кокосове масло швидко живить та відновлює 
суху шкіру, миттєво роблячи її м'якою та гладкою. Техніка релакс-масажу спрямована на 
стимулювання кровообігу та налагодження обмінних процесів. Супроводжується апетитним 
запахом м'якоті кокоса, масаж допоможе забути про стрес, втому та безсоння. 

 
70 хвилин 

  
1400 грн 

Спортивний масаж 
Зона впливу: ноги та м’язи спини. 
Застосовується для поліпшення фізичного стану та спортивної форми. Також даний вид масажу 
використовується для підвищення фізичної працездатності, зняття втоми, профілактики травм та 
захворювань опорно-рухового апарату.   

 
 

45 хвилин 

 
 

1200 грн 

Масаж спини 
Зона впливу: м’язи спини та шийно-комірцевої ділянки. 
Відмінний спосіб зняття м'язової втоми та відновлення працездатності. Миттєво вирішує проблеми 
з головним болем, дискомфортом у поперековому, шийному та грудному відділах хребта, зміцнює 
м'язи, відновлює кровообіг. 

 
 

35 хвилин 

 
 

800 грн 

Масаж обличчя з регенеруючою маскою Derma Series 
Це чудова можливість за короткий термін позбутися від наслідків стресу, безсоння та головного 
болю. Дивовижна маска з чудовим цінним коктейлем натуральних олій роблять потужний ефект 
детоксикації, вирівнюють тон і рельєф шкіри, зволожують і живлять шкіру, відновлюючи її захисний 
бар’єр. Порцелянове сяйво шкіри гарантоване. Відчуйте тотальне розслаблення та насолоджуйтесь 
приємними емоціями. 

 
 

40 хвилин 

 
 

1400 грн 

Масаж обличчя на кокосовому маслі 
Зона впливу: обличчя, шийно-комірцева ділянка та  зона декольте. 
Масаж проводиться з використанням натурального кокосового масла, яке зволожує та омолоджує 
шкіру, а також запобігає передчасному старінню. Масло гіпоалергенне та підходить для всіх типів 
шкіри. 

 
 

30 хвилин 

 
 

900 грн 

Масаж шийно-комірцевої зони 
До комірцевої зони відносять область шиї, надпліччя, верхню частину спини та потиличну область. 
В кінці робочого дня масаж шийно-комірцевої зони допоможе зняти втому та м'язове напруження, 
позбутися головного болю. Ранковий сеанс масажу додасть вам життєвих сил та енергії на весь 

 
 

25 хвилин 

    
 

700 грн 



день!  

Jet Lag масаж (масаж у номері готелю) 
Зона впливу: всі частини тіла (крім обличчя та волосяної частини голови).  
Оздоровча процедура «Jet Lag» поверне вам спокійний та глибокий сон, нормалізує діяльність 
внутрішніх органів, зніме напругу та втому, викликані перельотом та зміною часових поясів, 
подарує відчуття гармонії та спокою. У номері на вас чекатиме заспокійлива музика та  масажист з 
усім необхідним обладнанням. «Jet Lag» масаж у номері дає Вам право обрати будь-який інший 
масаж з нашого СПА-меню тривалістю не більше 70 хвилин. 

 
 

70 хвилин 

 
 

1200 грн 

Рефлекторний масаж стоп (східна техніка масажу) 
Сеанс розпочинається з масажу стоп до колінних суглобів включно. 
Цей масаж стимулює особливі рефлекторні зони, кожна з яких впливає на певну частину організму, 
завдяки чому покращується циркуляція крові та лімфи. Знімає втому та набряклість, стимулює 
нервові закінчення, поліпшує діяльність усіх органів та зміцнює опорно-руховий апарат. 

 
45 хвилин 

 
1200 грн 

Масаж для вагітних 
Зона впливу: ноги, спина, шийно-комірцева зона та руки. 
Масаж виконується з турботою та ласкою, а також з ювелірною обережністю, при цьому він 
здатний реалізувати відразу два завдання: профілактику несприятливих змін в організмі шляхом 
полегшення загального стану вагітної жінки (усунення дискомфорту в районі спини, стегон, 
гомілок); збереження краси і привабливості жінки. Вагітність – це не хвороба, а насолода. 
Піклуючись про матір, ми піклуємося про дитину! 

 
 

45 хвилин 

 
 

1200 грн 

Дитячий масаж (7+) 
Зона впливу: всі частини тіла (крім обличчя та волосяної частини голови). 
Масаж для дітей віком від 7-ми до 14 років проводиться з невисокою інтенсивністю та 
застосовується особливо м'яка техніка. Сприятливо діє на фізичний та емоційний стан дитини. 
Позитивно впливає на імунну, нервову, кровоносну, ендокринну, кісткову, травну системи 
дитячого організму. Основний ефект від масажу – заспокійливий, тому в першу чергу 
рекомендується  дітям з високою руховою активністю. 

 
30 хвилин 

 
750 грн 

Антицелюлітний масаж 
Зона впливу: живіт, стегна, сідниці. Виконується локально, в зонах з вираженим косметичним 
дефектом. 
Він розслабляє м'які тканини, виводить з організму зайву рідину разом з токсинами, пом'якшує 
рубці та розрихлює сполучну,  жирову тканину, а також нормалізує кровообіг в проблемних місцях, 
усуваючи целюліт. Посилене місцеве кровопостачання живить м'язи та шкіру, очищає їх від шлаків 
та токсинів. Про це свідчить й прилив тепла під час сеансу, та тривале поколювання після його 

 
 

Комбінований, 60 хвилин 

 
 

1500 грн 
 



закінчення. 

Лімфодренажний  масаж 
Зона впливу: всі частини тіла (крім обличчя та волосяної частини голови). 
Лімфодренаж – м'яка техніка, що виконується в повільному ритмі відповідно до швидкості та за 
напрямом течії лімфи в вашому тілі. Спрямований на боротьбу з усіма видами набряків тканин, а 
також при малорухливому способі життя. Має загально-зміцнюючу дію на організм, знімає 
синдром хронічної втоми, так як очищення лімфи за допомогою масажу сприяє зміцненню імунної 
системи та підвищує резистентність організму до впливу негативних зовнішніх чинників. 

 
 

60 хвилин 

  
 

1400 грн 

Медовий масаж 
Зона впливу: всі частини тіла (крім обличчя та волосяної частини голови). 
Такий масаж проводиться для покращення лімфотоку та очищення шкіри – після застосування 
медового масажу вона стає пружною й шовковистою. Очищуються енергетичні канали, зникає 
втома, тіло наповнюється легкістю. Мед, віддаючи біологічно активні речовини, адсорбує токсини 
та сприяє їх швидкому виділенню з організму. 

 
 

70 хвилин 

  
 

1500 грн 

ПРОЦЕДУРИ В ХАМАМІ 

Пілінг тіла рукавицею Кесе 
Пілінг рукавицею Кесе – це дуже корисна косметологічна процедура, рекомендована як жінкам, 
так і чоловікам. Вона виконується за класичною турецькою технікою використовуючи рукавицю із 
трьох видів жорсткості  - м’якої, середньої та жорсткої. СПА-майстер підбере необхідну рукавицю 
під Ваш тип шкіри для ефективного нетравматичного пілінгу.  Ваша шкіра стане більш гладкою, 
соковитою, набуде здорового рум'янцю. А ще, після пілінгу з рукавицею Кесе на шкіру набагато 
краще і рівніше лягає засмага. 
Процедура розрахована у поєднанні з римською парною. 

 
30 хвилин 

 
550 грн 

 

Пілінг тіла кавовий 
Дивовижний аромат кави і шоколаду. Кавовий пілінг проводиться для глибокого очищення та 
тонізації шкіри, кава стимулює обмінні процеси та кровообіг, вирівнює мікрорельєф шкіри, сприяє 
поліпшенню тургору шкіри та омолодження, підсилює дію антицелюлітних процедур. 
Рекомендовано для жінок у поєднанні із медовим масажем. 
Процедура розрахована у поєднанні з римською парною. 

 
30 хвилин 

 
650 грн 

 

Пілінг тіла цитрусовий 
У хамамі ваше тіло прогріється та буде повністю готове до цитрусового пілінгу «Шампань». 
Цитрусовий пілінг рекомендуємо робити під час настання холодів – для укріплення імунітету та 
теплого прогріву органів дихання. Не буде зайвим поєднати пілінг з пінним масажем на основі 
оливкового мила.  Все це звільнить від усього зайвого не тільки ваше тіло, але й дух.  

 
30 хвилин 

 
750 грн 

 



Процедура розрахована у поєднанні з римською парною. 

Пінний масаж  
Відпочинок на гарячому мармурі в хмаринці невагомої мильної піни та пінний масаж очистять 
душу та тіло, додадуть сил та повернуть гарний настрій. Адже пінний масаж у хамамі – це не тільки 
прекрасний відпочинок, але й детоксикація, надання тонусу шкірі та ні з чим не порівнянне 
відчуття повного релаксу. 
Процедура розрахована у поєднанні з римською парною. 

 
30 хвилин 

 
550 грн 

 

Хамам класичний «Турецьке омовіння» 
Спочатку відбувається прогрів в парній на підігрітому теплому столі з мармуру. Розігріте та 
пропарене тіло розтирається спеціальної рукавичкою Кесе з рослинних волокон. В процесі пілінгу з 
тіла видаляють всі ороговілі частинки, що закупорюють потові залози та відмерлі клітини шкіри. 
Під час пінного масажу розминають всі м'язи тіла, додатково приємні відчуття додає періодичне 
обливання тіла прохолодною водою. На розпарене очищене тіло наноситься спеціальне 
зволожуюче аромамасло. 

 
 

90 хвилин 

 
 

1600 грн 
 

Марокканський хамам 
Процедура починається з очищення за допомогою традиційного чорного мила «Бельді». Чорне 
мило – це ефективний скраб для будь-якого типу шкіри, та джерело вітамінів. Потім настає черга 
пілінгу, який дозволяє глибоко очистити шкіру, видаливши ороговілі клітини, та вивести токсини. 
Тіло поливають великою кількістю теплої води, а розслаблюючий пінний масаж подарує відчуття 
легкості. Завершальний етап – зволоження шкіри голови та відновлення волосся завдяки 
поєднанню масажних рухів із чудодійною силою альпійських трав, а у масажній зоні – 
зволожуючий масаж тіла з аргановим маслом. 

 
 

120 хвилин 

 
 

2100 грн 

Хамам-програма «Кава з вершками» 
Розпочинається з прогріву на мармуровому столі в теплому хамамі з ароматами шоколаду та кави. 
Згодом Ви відчуєте тонку ноту райського кокосу, під час м'яких маніпуляцій майстра з кавовим 
скрабом на вашому тілі. Кавовий скраб поєднує в собі зерна натуральної кави, рожеву гімалайську 
сіль та кокосову м’якоть. Для пом’якшення шкіри для вас підготують медово-кокосове обгортання 
всього тіла. Занурення в стан релаксу буде супроводжуватися пінним масажем, контрастним 
зволоженням льодяними вершками з кокосового молока та омовінням в гідромасажній ванні. 
Додаткове задоволення вам подарує живильна маска для обличчя, зволожуючий масаж тіла та  
чудодійний масаж стоп. 

 
150 хвилин 

 
2800 грн 

 

Римська парна 
Римська парна заповнена вологою (майже 100%) парою, за температури повітря 42-50оС, з 
прогрітими мармуровими лежаками та підлогою. М'який, густий пар огортає тіло так, що ледве 

 
120 хвилин 

 

 
1500 грн 

(на 4-х осіб) 



можна розгледіти співрозмовника поруч. Тепло римської парної сприятливо впливає на серцево-
судинну, дихальну, теплорегулюючу та ендокринну системи у більшості людей. Це прекрасна 
процедура для очищення та омолодження тіла. Чудові результати дає відвідування римської 
парної в поєднанні з різними видами СПА-догляду – пілінгом, пінним масажем, гідромасажними 
ваннами, обгортаннями та масками для обличчя. 

  

ПРОЦЕДУРИ В ЛАЗНІ 

Старослов'янська лазня для двох 
У лазні на вас чекає ароматерапія, історично-ознайомча колективна пропарка віниками та 
індивідуальний банний масаж, що сприяє виведенню накопичених токсинів та полегшенню роботи 
нирок. Процедура завершується теплим березово-пінним масажем, в процесі якого з тіла 
видаляють всі ороговілі частинки, що закупорюють потові залози та розминають всі м'язи тіла. 
Згодом пар-майстер запропонує контрастне обливання або занурення у крижану купіль для 
загартовування та тонізації організму. Пориньте у стародавню казку у нашій слов’янській лазні.  

 
180 хвилин 

 
3200 грн 

 

Детокс-програма «Чисте джерело» 
Програма розрахована на виведення максимальної кількості токсинів з організму. Розпочинається 
з прогріву у лазні, згодом пар-майстер виконає пропарку віниками за методикою детокс-терапії, 
що включатиме спортивний банний масаж віниками у поєднанні із контрастним зволоженням тіла 
талою водою. Наступний етап – очищення тіла та душі у турецькому хамамі завдяки цитрусовому 
пілінгу тіла. Заключним етапом буде лімфодренажний масаж для остаточного усунення застійних 
явищ у лімфотоці та виведенню залишків токсинів. Після «Чистого джерела» буде радіти тіло і 
душа. 

 
150 хвилин 

 
2800 грн 

 

Лазня класична 
Процедура полягає в прогріванні віником на "високому пару". Температура в лазні не вище +65°C, 
вологість 60-65% - це класична комбінація для лазні. Вам буде легко дихати, а тіло отримає 
максимальний прогрів.  

 
120 хвилин 

 
 

 
1500 грн 

(на 4-х осіб) 
 

Пропарка віником класична 
Банний масаж складається із трьох рівнів пропарок – безконтактної, малоконтактної та контактної, 
які виконуються від стоп у напрямку до голови, торкаючись усіх ділянок тіла. Завдяки цим діям, 
відбувається розподіл підшкірних рідин та покращується кровообіг. Потім віник піднімається вгору 
та, захоплюючи гаряче повітря, опускається на тіло на кілька секунд. Обробивши, таким чином, всі 
ділянки тіла, пар-майстер добивається максимального прогріву м'язів та суглобів.  
Процедура розрахована у поєднанні з лазнею класичнею. 

 
 

10 хвилин 

 
 

250 грн 

Пропарка віником детокс/релакс 
Авторські техніки володіння парою та банного масажу дубовими, березовими та піхтовими 

 
 

 
 



віниками виконуються відповідно до побажань гостя. Під час детокс програми пар-майстер 
застосовує контрастне обливання та прохолодний дощ. Під час релакс програми  пар-майстер 
занурює Ваше тіло у ніжний пар, який огортає теплими обіймами кожну частину тіла. 
Процедура розрахована у поєднанні з лазнею класичнею. 

15 хвилин 350 грн 

Пропарка віялом 
Унікальна методика володіння парою, завдяки шовковим віялам, поєднує у собі безконтактну 
пропарку гарячим паром та вібраційний масаж бамбуковими віниками.   
Процедура розрахована у поєднанні з лазнею класичнею. 

 
 

15 хвилин 

 
 

450 грн 

Фінська сауна 
Сухий пар у сауні дасть вам можливість зміцнити здоров'я та відновити сили. Стіни сауни оздоблені 
натуральним деревом, при нагріванні якого аромати та смоли посилюють оздоровчий ефект. 
Воістину надбанням фінської сауни є дерев'яна бочка, наповнена холодною водою, яку ви можете 
застосовувати для загартовування організму. Фінська сауна це місце, де запанував спокій, тут не 
можна сваритися та з'ясовувати відносини. "У гніві розсіюється пара", – стверджують фіни. 

 
120 хвилин 

 
 

 
1500 грн 

(на 4-х осіб) 
 

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ 

Леді-СПА "Каприз Клеопатри" 
Програма починається з прогріву у хамамі. Ароматний вологий пар і невисокі комфортні 
температури хамама – це найкраще для очищення організму, відкриття пор, виведення всього 
непотрібного і шкідливого, що накопичилося. 20-хвилинне пропарювання творить чудеса, тіло 
розслабляється, організм очищається, ви відчуваєте легкість тіла. Згодом СПА-майстер зробить 
кокосовий пілінг тіла та стоп. Занурення в стан релаксу буде супроводжуватися пінним масажем, 
контрастним зволоженням тіла та насиченням волосся кокосовим маслом завдяки масажним 
рухам. Для відновлення гідробалансу шкіри вам запропонують шоколадне обгортання тіла та 
спеціальну регенеруючу маску на обличчя.  
Для вас ми приготуємо фірмовий коктейль з натурального кокосового молока. 
Відомо, що для збереження молодості шкіри Цариця Клеопатра приймала ванну з натуральної 
молочної сироватки, що володіє дивовижними живильними властивостями. Тепер випробувати 
секрет її вічної краси можна за допомогою програми Леді-СПА "Каприз Клеопатри". 

150 хвилин 3600 грн 

Джентльмен-СПА "Імператорська розкіш" 
Імператорська програма розпочинається з прогріву у слов’янській лазні. На вас чекає банний 
масаж з пропаркою віником, з максимальним прогрівом м'язів та суглобів. Після цього 
проводиться розтирання всього тіла листяною частиною віника. Остаточний детокс-ефект вам 
подарує березово-пінний масаж  за допомогою березового віника та цілющих властивостей мила з 
березових листків. Отримаєте незабутню насолоду від СПА-масажу голови та омовіння волосся з 

150 хвилин 3400 грн 



екстрактами тібетських трав. Для відновленням гідробалансу шкіри вам запропонують зволожуючу 
маску для обличчя з одночасним проведенням СПА-масажу стоп або релакс масажу усього тіла. 
На справжніх імператорів чекає фірмовий чай, який покращить чоловіче здоров'я завдяки 
нормалізації роботи серцево-судинної системи. 
Ясна голова, вільне гнучке тіло, приплив життєвої енергії – ефект від програми "Імператорська 
розкіш", розробленої виключно для чоловіків.   

Гармонія-СПА "Виноградна насолода" 
Починається програма в зоні хамама, де серед ароматичних свічок, проходять процедури прогріву, 
скрабування тіла, омовіння волосся з виноградною настою. Пропарювання у хамамі 
супроводжується вдиханням пряних запахів кориці, іланг-ілангу та м’яти розслабляючи і насичуючи 
кожну клітину тіла чимось теплим, чуттєвим та прекрасним. Зволоження та регенерація шкіри тіла 
відбувається завдяки мультивітамінному поживному обгортанню. Для омолодження обличчя 
створений комплекс очищаючих, живильних та масажних антистрес-ритуалів: масаж обличчя та 
голови, ароматна маска для обличчя та масаж стоп. Легким штрихом, завершуючи розкішну 
процедуру, стане омовіння в джакузі та винна церемонія. 
Келих натурального вина, в поєднанні із сирною тарілкою зроблять ваш відпочинок незабутнім! 
Програма «Виноградна насолода» – це поєднання індивідуально підібраних програм за доглядом 
шкіри тіла та обличчя, що подарує вам можливість зануритися в дивовижний світ гармонії душі і 
тіла.  

180 хвилин 4200 грн 

Рандеву-СПА "Унісон двох сердець" 
Програма для двох включає відвідування фінської арома-сауни, пропарку у турецькому  хамамі, 
пілінг та пінний масаж. За Вашим бажанням СПА-майстер може запропонувати СПА-послуги на 
будь-який смак відповідно до діючого СПА-меню. 
Для сильної половини: шоколадний релакс-масаж, детокс-обгортання в поєднанні зі зволожуючою 
маскою для обличчя «Антистресова».  
Для чарівної половини: масаж теплими арома свічками, зволожуюча маска для обличчя 
«Регенируюча» в поєднанні із маскою-коконом для тіла для поліпшення енергообміну. 
Завершуючим етапом є хромотерапія в басейні з гідромасажем, частування суничним ігристим 
вином з екзотичними фруктами і солодкими трюфелями та розслаблення в зоні відпочинку.  
Розкішна СПА-програма для двох "Унісон двох сердець", в якій кожній половинці буде приділено 
особливу увагу. Догляд за шкірою обличчя та тіла гармонійно доповнюють один одного, як Інь та 
Янь і будуть проводитися синхронно, що дозволить вам і вашій половинці насолодитися 
декількома годинами відпочинку й релаксу з користю для здоров'я. 

210 хвилин 5800 грн 

В комплексних програмах застосовуються косметичні засоби ТМ Derma Series   



 


