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область,39713, Україна

Тел: (0536) 76-82-97
(067) 530-32-51
(067) 808-35-19

.______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Прайс-лист
вартості послуг на 2021 рік

Путівка на 1 добу для 1 особи з базовим лікуванням
(не більше 8 процедур, в т.ч. 4 процедури у «водні» дні та 4 процедури у «теплові» дні)

№
п/п Назва послуги

Од.
вим.

Ціна, грн
(з ПДВ) *,**,***

Міжсезоння
(01.01.-28.02.
01.04.-30.04.
01.12.-31.12.)

Сезон
(01.03-31.03
01.05-31.05
01.10-30.11)

Високий
сезон

(01.06.- 30.09.)

ТВД
(01.01.-30.04.
01.09.-31.12.)

1. Путівка: (*,**)
стандартний номер двомісний
однокімнатний

л/м 510.00 570.00 700.00 -

стандартний номер ( 1ос. без підселення) номер 630.00 700.00 980.00 -

номер «люкс» двомісний двокімнатний л/м 690.00 760.00 930.00 -

номер «люкс» ( 1 ос. без підселення) номер 860.00 930.00 1300.00 -
з проживанням в будинку бази відпочинку
та  приміщенні АПК

л/м 410.00 450.00 520.00 -

тур вихідного дня (термін перебування
2 доби, у вартість включено щоденне
відвідування басейну та кабінету ЛФК),
для дітей до 12 років

л/м - - - 460.00

315.00

*діти (до 3-х років) – безкоштовно,
діти (з 4-х до 12-ти років ) - 70% від вартості

** ранній заїзд, пізній виїзд -50% від вартості путівки за 1 день, в т.ч. 1 прийом  їжі за
умови попереднього узгодження (не менше ніж за 2 доби)
***Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.
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Медичні  послуги,
що входять до вартості путівки за призначенням лікаря

1 Консультація лікаря
2 Киснева пінка
3 Відвари трав
2 Мінеральна вода
3 Інгаляція
4 Спелеотерапія
5 ЛФК (тренажерний зал) у т.ч. групові заняття
6 Озокеритові аплікації (1зона)
7 Ультразвук  (фонофорез )
8 Лікувальний басейн, у т.ч. групові заняття (1год.)
9 Радіотерм
10 Магнітотерапія
11 Електротерапія:

- діадинамотерапія;
- ампліпульс;
- TENS-токи.

12 Сауна (1 год.)
13 Душі:

- "Шарко";
- циркулярний;
- висхідний.

14 Ванни:
- хвойні;
- хвойно-перлинні;
- гідромасажні;
- хвойно-морські.

15 Тракційне витягування хребта( горизонтальна витяжка)
(1–зона)

16 Зрошення кишківника
17 Мікроклізми
18 Фізіотерапія на апараті Zimmer «ЛЮМБАГО»
19 Точковий масаж (одна точки за призначенням лікаря)
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Медичні послуги,
що не входять до вартості путівки за призначенням лікаря

№
п/п Назва послуги

Ціна 1 процедури в грн.
(з ПДВ), ***

1 Підводний душ-масаж 100.00
2 Ванни:

- «Королівські» (жовтий скипидар з бішофітом);
- сірководневі;
- бішофітні;
- скипидарні білі;
- магнієві.

90.00
50.00
50.00
30.00
30.00

3 Фізіотерапія на апараті Zimmer:
- «СПОНДИЛОАРТРИТ»;
- «ХВОРОБА БЕХТЕРЕВА»;
- «КОКСАРТРОЗ».

70.00
70.00
70.00

4 Пневмопресинг 50.00
5 Теcar-терапія керована контактна діатермія 150.00
6 HiTop- терапія (1 зона опорно-рухового апарату) 120.00
7 HiTop- терапія:

- програма «ЦЕЛЮЛІТ»;
- програма «ЛІПОЛІС»;
- програма «СПАЛЮВАННЯ ЖИРУ».

120.00
120.00
120.00

8 Карбоксітерапія   1 зона 90.00
9 Карбоксітерапія шкіри    1зона 100.00
10 Ударно-хвильова терапія 120.00
11 Голкорефлексотерапія 220.00
12 Класичний лікувальний загальний масаж 350.00
13 Класичний лікувальний масаж ( 1масажна одиниця) 90.00
14 Кінезіологічне тейпування 1 зона 200.00
15 Лімфодренажний масаж  1 зона 250.00
16 Лімфодренажний  масаж спеціалізованим апаратом HIVAMAT

200
100.00

17 Індивідуальні заняття з лікувальної фізкультури (комплекс
вправ)

50.00

18 Індивідуальні заняття в басейні (комплекс вправ) 50.00
19 Групові заняття з психологом 1-1,5год. 200.00
20 Індивідуальні заняття з психологом 1 год. 300.00
21 Внутрішньом’язеві та внутрішньовенні ін’єкції 50.00
22 Консультація лікаря-невропатолога 100.00

***Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.
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Супутні послуги

№
п/п Назва послуги Од.

вим.

Ціна, грн.
(з ПДВ)

***
1. Проживання: стандартний номер л/м 400.00

стандартний номер (без підселення) номер 500.00

номер «люкс» л/м 600.00
номер «люкс» (без підселення) номер 850.00
база відпочинку л/м 200.00
Проживання учасників спортивних
змагань, конференцій, корпоративів

л/м 300.00

2. Оренда приміщень: VIP-зала год. 300.00
актова зала ДТВ «Сонячний» год. 500.00

***Адміністрація залишає за собою право на зміну ціни.


