БАННЕ МЕНЮ

Цiни в даному меню вказанi в нацiональнiй валютi України – гривні

СПРАВЖНЯ РУСЬКА ЛАЗНЯ НА ДРОВАХ

Липовий горбиль нашої парної зберіг частину лика, що володіє унікальними теплоі вологоємкими властивостями. Неповторний аромат з легкими нотками медоносної
липи очищає дихальні шляхи і сприяє заспокоєнню нервової системи. Окрім цього,
завдяки особливому напівкоштовному камінню, зібраному в печі, лазня м’яко
прогрівається, довго утримуючи тепло та насичується купою корисних властивостей.
Справжній чавунний чан на дровах можна сміло назвати ексклюзивною річчю.
Саме таким чаном користувалися імператори Китаю в замку легендарного
«Закритого Міста». Завдяки товстим чавунним стінкам (4-5 см.) вся температура
розподіляється рівномірно, поступово нагріває лазню, поширюючи неймовірний
аромат доданих в воду трав’яних настоїв або хвої.
Ще однією перевагою лазні є її територіальне розташування та прямий вихід до
найдавнішого природного озера «Святищево» («Святище»), яке згадується в літописах IV-III тисячоліття до нашої ери і отримало свою назву на честь князя Святослава
Ігоровича, сина княгині Ольги. Саме озеро вважають справжнім дивом природи,
бо за легендою воно має льодовикове походження.
У нас є все необхідне для вашого чудового відпочинку в лазні!
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ПРОГРАМА «Гусарська»
(К-ть гостей - до 3 осіб / час перебування-2 години)
Пн. – Чт. - 3 500 грн. (+1 людина – 600 грн.; + 1 година – 700 грн.)
Пт. – Нд. – 4 000 грн. (+1 людина – 700 грн.; +1 година - 800 грн.)
У вартість програми включена вартість послуг професійного банщика. У чайній кімнаті на Вас чекають смачні ласощі: трав’яний фіто-чай у великому самоварі, сушки,
мед та варення.
1. Перший пар (адаптаційний) - із застосуванням фітотерапії, а саме відварів евкаліпта, полину і хвої.
2. Попередній прогрів з віялом в індивідуальному температурному режимі.
3. Масаж віником - проводиться майстром банно-оздоровчих послуг з використанням
дубових і березових віників в індивідуальному режимі. Час паріння: 8-12 хвилин.
4. Контрастні процедури - холодний водоспад з подальшим виходом на терасу до відкритого водоймища і зануренням в живу воду озера «Святище», після якого на гостей
чекає відпочинок на свіжому сіні. Незабутні відчуття і емоції гарантовано.

ПРОГРАМА «Буржуй»
(К-ть гостей - до 3 осіб / час перебування - 3 години)
Пн. - Чт. 5 000 грн (+1 людина - 600 грн.; +1 година – 700 грн.)
Пт. – Нд. 6 000 грн (+1 людина - 700 грн.; +1 година – 800 грн.)
У вартість програми включена вартість послуг професійного банщика. У чайній кімнаті на Вас чекають смачні ласощі: трав’яний фіто-чай у великому самоварі, сушки,
мед та варення.
1. Перший пар (адаптаційний) - проводиться в попередньо підготовленій лазні при
температурі 60 градусів протягом часу, комфортного для конкретної людини з застосуванням фітотерапії (використовуються відвари евкаліпта, полину і хвої)
2. Попередній прогрів - підготовка до основного етапу паріння. Використовується віяло для перемішування і рівномірного переміщення пару.
3. Прогрівання ніг у ванночках з морською сіллю у чайній кімнаті.
4. Масаж віником - проводиться майстром банно-оздоровчих послуг з використанням
дубових і березових віників в індивідуальному режимі. Час паріння: 8-12 хвилин.
5. Контрастні процедури - холодний водоспад з подальшим виходом на терасу до відкритого водоймища і зануренням в живу воду озера «Святище», після якого на гостей
чекає відпочинок на свіжому сіні. Незабутні відчуття і емоції гарантовано.
6. Скрабування тіла перед парінням скрабом із соком лимона, медом і морською сіллю. Сприяє очищенню, пом'якшенню та розгладженню рельєфу шкіри.
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ПРОГРАМА «Гурман»
(К-ть гостей - до 4 осіб / час перебування - 4 години)
Пн. – Чт. 6 000 грн (+1 людина - 700 грн.; +1 година - 800 грн.)
Пт. – Нд. 7 000 грн (+1 людина - 800 грн.; +1 година - 900 грн.)
У вартість програми включена вартість послуг професійного банщика. У чайній кімнаті на Вас чекають смачні ласощі: трав’яний фіто-чай у великому самоварі, сушки,
мед та варення.
1. Адаптація - проводиться із застосуванням віяла для рівномірного переміщення і перемішування пару, а також фітотерапія із відварів евкаліпта, полину та хвої.
2. Прогрівання ніг в ванночках з морською сіллю, кропивою і лимоном.
3. Попереднє прогрівання, легкий масаж усього тіла віниками з гілок дуба в індивідуальному режимі.
4. Процедура очищення - гаряче мильно-березове обмивання з використанням дігтярного мила, яке глибоко очищає шкіру та має дезінфікуючі властивості.
5. Масаж віниками в 4 руки - проводиться двома банщиками при комфортному температурному режимі із застосуванням віників із дубових та березових гілок.
6. Контрастні процедури - холодний водоспад з подальшим виходом на терасу до відкритого водоймища і зануренням в живу воду озера «Святище», після якого на гостей
чекає відпочинок на свіжому сіні. Незабутні відчуття і емоції гарантовано.
7. Скрабування тіла медово-сольовим (лимон, мед, морська сіль), або кавовим (лимон, мед, кава) скрабом на вибір.

ПРОГРАМА «Імператорська»
(К-ть гостей - до 4 осіб / час перебування - 4 години)
Пн. – Чт. 8 000 грн. (+1 людина - 800 грн.; +1 година - 900 грн.)
Пт. – Нд. 9 000 грн. (+1 людина - 900 грн.; +1 година - 1000 грн.)
У вартість програми включена вартість послуг професійного банщика. У чайній кімнаті на Вас чекають смачні ласощі: трав’яний фіто-чай у великому самоварі, сушки,
мед та варення.
Ефект «омолодження» після паріння пов'язують з тим, що тіло людини на 75% складається з води, і перебуваючи в теплому чані з водою, та ще й з використанням відвару трав, кожна клітинка тіла прогрівається глибоко до самісіньких кісточок і рівномірно. Температура води в чані піднімається до 42-45 градусів. Під час такого паріння ви
перебуваєте в безпосередньому контакті з природою, адже чан знаходиться на просторій терасі з видом на мальовничі пейзажі озера. Свіже повітря, спів пташок, звуки
потріскуючого під чаном багаття… ми створили усі умови для вашого ідеального та
незабутнього відпочинку. Процедури очищення, масаж віниками в 4 руки, контрастні
процедури, березові розтирання, купання та фітотерапія в теплому чані прямісінько
під відкритим небом, а також охолоджуючі процедури в озері насичують організм здоров’ям, розслабленням та щастям, мінімізуючи стресовий вплив на організм.
Цього достатньо, щоб в повній мірі відчути справжні традиції паріння в руській лазні!
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ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРИ
ЧАВУННИЙ ЧАН НА ДРОВАХ
Завдяки гарній тепловіддачі, тіло рівномірно прогрівається та насичується
корисними властивостями заварених в чані різноманітних трав.

ГАРЯЧА ВАННА ДЛЯ НІГ З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ,
КРОПИВОЮ І ЛИМОНОМ

г

ціна

до 5 2000 грн
осіб/
2 год
1 людина

200 грн

1 людина

450 грн

1 людина

300 грн

1 людина

550 грн

Тонізує і покращує кровообіг у судинах.

МАСАЖ ВІНИКАМИ «В 4 РУКИ»
Виконується двома масажистами, що сприяє збільшенню інтенсивності та
рівномірності впливу на тіло.

ДОДАТКОВИЙ МАСАЖ ВІНИКАМИ
Виконується одним майстром з використанням дубових і березових віників.

ПАРІННЯ «ПО-СИБІРСЬКІ»
З використанням ялівцевих віників.

ПАРІННЯ «ПО-СЛОВ’ЯНСЬКІ» ВІД 30 ДО 60 ХВ
Обмивання тіла холодною водою збільшує час перебування у лазні і володіє
особливо цілющим впливом на організм людини. Має ефект «загартування»,
тренує кровоносні судини, приводить в норму кров'яний тиск, знімає нервові
перенапруження і стреси. Процедура проводиться двома банщика.

1 людина 1000 грн

1 людина

150 грн

1 людина

250 грн

1 людина

250 грн

ГАРЯЧЕ МИЛЬНО-БЕРЕЗОВЕ ОБМИВАННЯ

1 людина

250 грн

ОЗДОРОВЧИЙ ЗАГАЛЬНИЙ МАСАЖ

1 людина 1000 грн

СКРАБ НАТУРАЛЬНИЙ МЕДОВО-СОЛЯНИЙ/
КАВОВИЙ (НА ВИБІР)

1 людина

250 грн

ВІНИК БАННИЙ

1 шт

100 грн

ХАЛАТ БАННИЙ (ОРЕНДА)

1 шт

100 грн

РУШНИК БАННИЙ (ОРЕНДА)

1шт

70 грн

ФІТО-ЛІД
Розтирання тіла льодом з трав'яного відвару. Є контрастною процедурою,
прекрасно тонізує і зміцнює дрібні кровоносні судини. Покращує емоційний
стан.

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ
Контрастна процедура з використанням мінеральної води, виконується під
час масажу віниками. Дрібні пощипування тіла бульбашками газованої води
подарують, оригінальні приємні відчуття.

БЕРЕЗОВЕ РОЗТИРАННЯ У ЛАЗНІ
Вгамовує біль у м'язах і суглобах після фізичних навантажень, очищує шкіру,
має заспокійливий ефект.
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60 хв

БУДЕМО РАДІ ВІДГУКУ
УЛЮБЛЕНОГО ГОСТЯ

OSOCOR.COM.UA
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