Пакет "Осінній Weekend"+Експрес Оздоровлення
Готель Ірис 01.09.20-30.09.20

Пакет "Осінній Weekend"+Експрес Оздоровлення
3 дня (вікенд)

Проживаючі

Дорослі

Діти (6-12
років)

Проживання FB

2

0

9200

Проживання HB
Проживання BB

2
2

0
0

7800
6400

Проживання FB

2

1

11700

Проживання HB
Проживання BB

2
2

1
1

9600
7500

Проживання FB

2

2

15000

Проживання

Пакет "Осінній
Weekend

Пакет експрес оздоровлення

*Пакет "Осінній Weekend" може бути замволений без пакету "Експрес оздоровлення

У вартість пакету "Осінній Weekend"
включено:

У вартість пакету "Осінній Weekend" +"Експрес
оздоровлення"

Проживання; проживання діти до 6 років
Проживання; проживання діти до 6 років
11200 безкоштовно, за дітей від 12 до 16 доплата 250 безкоштовно, за дітей від 12 до 16 доплата 250 грн.
на добу (за умови розміщення на додатковому
грн. на добу (за умови розміщення на
9800 додатковому місці); відвідуання СПА-комплексу місці); відвідуання СПА-комплексу "Срібні Терми"
"Срібні Терми" (напіввідкритий термальний
(напіввідкритий термальний басейн, сезонний
8400
басейн, сезонний відкритий басейн, римська
відкритий басейн, римська парна, фінська сауна,
парна, фінська сауна, крижаний фонтан,
крижаний фонтан, тропічний душ, гідромасажна
тропічний душ, гідромасажна ванна,
ванна, контрастна ванна для ніг); відвідування аква13700
контрастна ванна для ніг); відвідування аквазони "Ірис" (критий басейн, фінська сауна),
зони "Ірис" (критий басейн, фінська сауна),
тренажрної зали; ранній заїзд, пізній виїзд (за умови
11600
тренажрної
зали;
ранній
заїзд,
пізній
виїзд
(за
нявності
вільних номерів); харчування обраного
9500
увови наявності вільних номерів); харчування типу; цілодобова охорона; парковка; користування
обраного типу; цілодобова охорона; парковка;
бюветом мінеральних вод "Закарпатська 1" та
користування бюветом мінеральних вод
"Закарпатська 2";Wi-Fi; консультація лікаря,
17000
"Закарпатська 1" та "Закарпатська 2";Wi-Fi.
мінеральна ванна, масаж, кисневий коктель

Тип харчування

Снідок - шведська лінія, обід та вечеря комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна
Сніданок- шведська лінія
Снідок - шведська лінія, обід та вечеря комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна
Сніданок- шведська лінія

Проживання HB

2

2

12200

14200

Снідок - шведська лінія, обід та вечеря комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна

Проживання BB

2

2

9400

11400

Сніданок- шведська лінія

Готель Ірис 01.10.20-23.12.20

Пакет "Осінній Weekend"+Експрес Оздоровлення
3 дня (вікенд)

Проживаючі

Дорослі

Діти (6-12
років)

Проживання FB

2

0

8400

Проживання HB
Проживання BB

2
2

0
0

7000
5600

Проживання FB

2

1

10900

Проживання HB
Проживання BB

2
2

1
1

8800
6700

Проживання FB

2

2

14200

Проживання; проживання діти до 6 років
Проживання; проживання діти до 6 років
10400 безкоштовно, за дітей від 12 до 16 доплата 250 безкоштовно, за дітей від 12 до 16 доплата 250 грн.
грн. на добу (за умови розміщення на
на добу (за умови розміщення на додатковому
9000 додатковому місці); відвідуання СПА-комплексу місці); відвідуання СПА-комплексу "Срібні Терми"
"Срібні Терми" (напіввідкритий термальний
(напіввідкритий термальний басейн, сезонний
7600
басейн, сезонний відкритий басейн, римська
відкритий басейн, римська парна, фінська сауна,
парна, фінська сауна, крижаний фонтан,
крижаний фонтан, тропічний душ, гідромасажна
тропічний душ, гідромасажна ванна,
ванна, контрастна ванна для ніг); відвідування аква12900 контрастна ванна для ніг); відвідування аквазони "Ірис" (критий басейн, фінська сауна),
зони "Ірис" (критий басейн, фінська сауна),
тренажрної зали; ранній заїзд, пізній виїзд (за умови
10800 тренажрної зали; ранній заїзд, пізній виїзд (за
нявності вільних номерів); харчування обраного
8700 увови наявності вільних номерів); харчування типу; цілодобова охорона; парковка; користування
обраного типу; цілодобова охорона; парковка;
бюветом мінеральних вод "Закарпатська 1" та
користування бюветом мінеральних вод
"Закарпатська 2";Wi-Fi; консультація лікаря,
16200
"Закарпатська 1" та "Закарпатська 2";Wi-Fi.
мінеральна ванна, масаж, кисневий коктель

Проживання HB
Проживання BB

2
2

2
2

11400
8600

13400
10600

Проживання

Пакет "Осінній
Weekend

*Пакет "Осінній Weekend" може бути замволений без пакету "Експрес оздоровлення

Пакет експрес оздоровлення

У вартість пакету "Осінній Weekend"
включено:

У вартість пакету "Осінній Weekend" +"Експрес
оздоровлення"

Тип харчування

Снідок - шведська лінія, обід та вечеря комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна
Сніданок- шведська лінія
Снідок - шведська лінія, обід та вечеря комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна
Сніданок- шведська лінія
Снідок - шведська лінія, обід та вечеря комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна
Сніданок- шведська лінія

Пакет "Ідеальні будні"*
Готель Ірис 01.09.20-30.09.20

Пакет "Ідеальні будні"*

Проживаючі

Проживання

Проживання FB

Дорослі

*Пакет "Ідеальні будні" може бути замволений без пакету "Експрес оздоровлення

5 днів (будні) (4ночі)

Діти (6-12
років)

2

Пакет "Ідеальні
будні"

Пакет експрес
оздоровлення

0

17600

21600

Проживання HB

2

0

14800

18800

Проживання BB

2

0

12000

16000

Проживання FB

2

1

22600

26600

Проживання HB

2

1

18400

22400

Проживання BB

2

1

14200

18200

Проживання FB

2

2

29200

33200

Проживання HB

2

2

23600

27600

Проживання BB

2

2

18000

22000

Готель Ірис 01.10.20-23.12.20

Пакет "Ідеальні будні"*

Проживаючі

Проживання

Проживання FB

Дорослі

2

У вартість пакету "Ідеалні будні"
включено:

У вартість пакету "Ідеальні будні"
+"Експрес оздоровлення"

Проживання; проживання діти до 6
років безкоштовно, за дітей від 12 до
16 доплата 250 грн. на добу (за умови
розміщення на додатковому місці);
відвідуання СПА-комплексу "Срібні
Терми" (напіввідкритий термальний
басейн, сезонний відкритий басейн,
римська парна, фінська сауна,
крижаний фонтан, тропічний душ,
гідромасажна ванна, контрастна ванна
для ніг); відвідування аква-зони "Ірис"
(критий басейн, фінська сауна),
тренажрної зали; ранній заїзд, пізній
виїзд; харчування обраного типу;
цілодобова охорона; парковка;
користування бюветом мінеральних
вод "Закарпатська 1" та "Закарпатська
2";Wi-Fi.
Заселення лише понеділокп'ятниця .

Проживання; проживання діти до 6 років
безкоштовно, за дітей від 12 до 16
доплата 250 грн. на добу (за умови
розміщення на додатковому місці);
відвідуання СПА-комплексу "Срібні
Терми" (напіввідкритий термальний
басейн, сезонний відкритий басейн,
римська парна, фінська сауна, крижаний
фонтан, тропічний душ, гідромасажна
ванна, контрастна ванна для ніг);
відвідування аква-зони "Ірис" (критий
басейн, фінська сауна), тренажрної зали;
ранній заїзд, пізній виїзд; харчування
обраного типу; цілодобова охорона;
парковка; користування бюветом
мінеральних вод "Закарпатська 1" та
"Закарпатська 2";Wi-Fi; консультація
лікаря, мінеральна ванна, масаж,
кисневий коктель
Заселення лише понеділок-п'ятниця .

Тип харчування

Снідок - шведська лінія, обід та
вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна
Сніданок- шведська лінія

Снідок - шведська лінія, обід та
вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна
Сніданок- шведська лінія
Снідок - шведська лінія, обід та
вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна

Сніданок- шведська лінія

*Пакет "Ідеальні будні" може бути замволений без пакету "Експрес оздоровлення

5 днів (будні) (4ночі)

Діти (6-12
років)

Пакет "Ідеальні
будні"

Пакет експрес
оздоровлення

0

16000

20000

Проживання HB

2

0

13200

17200

Проживання BB

2

0

10400

14400

Проживання FB

2

1

21000

25000

Проживання HB

2

1

16800

20800

Проживання BB

2

1

12600

16600

Проживання FB

2

2

27600

31600

Проживання HB

2

2

22000

26000

Проживання BB

2

2

16400

20400

У вартість пакету "Ідеальні будні"
включено:

У вартість пакету "Ідеальні будні"
+"Експрес оздоровлення"

Проживання; проживання діти до 6
років безкоштовно, за дітей від 12 до
16 доплата 250 грн. на добу (за умови
розміщення на додатковому місці);
відвідуання СПА-комплексу "Срібні
Терми" (напіввідкритий термальний
басейн, сезонний відкритий басейн,
римська парна, фінська сауна,
крижаний фонтан, тропічний душ,
гідромасажна ванна, контрастна ванна
для ніг); відвідування аква-зони "Ірис"
(критий басейн, фінська сауна),
тренажрної зали; ранній заїзд, пізній
виїзд; харчування обраного типу;
цілодобова охорона; парковка;
користування бюветом мінеральних
вод "Закарпатська 1" та "Закарпатська
2";Wi-Fi.
Заселення лише понеділокп'ятниця .

Проживання; проживання діти до 6 років
безкоштовно, за дітей від 12 до 16
доплата 250 грн. на добу (за умови
розміщення на додатковому місці);
відвідуання СПА-комплексу "Срібні
Терми" (напіввідкритий термальний
басейн, сезонний відкритий басейн,
римська парна, фінська сауна, крижаний
фонтан, тропічний душ, гідромасажна
ванна, контрастна ванна для ніг);
відвідування аква-зони "Ірис" (критий
басейн, фінська сауна), тренажрної зали;
ранній заїзд, пізній виїзд; харчування
обраного типу; цілодобова охорона;
парковка; користування бюветом
мінеральних вод "Закарпатська 1" та
"Закарпатська 2";Wi-Fi; консультація
лікаря, мінеральна ванна, масаж,
кисневий коктель
Заселення лише понеділок-п'ятниця .

Тип харчування

Снідок - шведська лінія, обід та
вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна
Сніданок- шведська лінія
Снідок - шведська лінія, обід та
вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна
Сніданок- шведська лінія
Снідок - шведська лінія, обід та
вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія, вечеря комплексна

Сніданок- шведська лінія

Пакет "Тиждень Релаксу"+Експрес оздоровлення" *
Готель Ірис 01.09.20-30.09.20

Пакет "Тиждень Релаксу"+Експрес оздоровлення" *
7днів (6 ночей)

Проживаючі

Проживання

Дорослі

Діти (6-12 років)

Пакет Тиждень Релаксу

Пакет експрес
оздоровлення

Пакет може бути замволений без пакету "Експрес оздоровлення"

У вартість пакету "Тиждень Релаксу" У вартість пакету "Тиждень Релаксу"
включено:
+"Експрес оздоровлення"

Проживання; проживання діти до 6
років безкоштовно, за дітей від 12 до
32400 16 доплата 250 грн. на добу (за умови
розміщення на додатковому місці);
відвідуання СПА-комплексу "Срібні
28200
24000 Терми" (напіввідкритий термальний
басейн, сезонний відкритий басейн,
римська парна, фінська сауна,
крижаний фонтан, тропічний душ,
гідромасажна ванна, контрастна ванна
39900 для ніг); відвідування аква-зони "Ірис"
(критий басейн, фінська сауна),
33600 тренажрної зали; ранній заїзд, пізній
виїзд; харчування обраного типу;
27300
цілодобова охорона; парковка;
користування бюветом мінеральних
вод "Закарпатська 1" та "Закарпатська
2";Wi-Fi.

Проживання; проживання діти до 6
років безкоштовно, за дітей від 12 до
16 доплата 250 грн. на добу (за умови
розміщення на додатковому місці);
відвідуання СПА-комплексу "Срібні
Терми" (напіввідкритий термальний
басейн, сезонний відкритий басейн,
римська парна, фінська сауна,
крижаний фонтан, тропічний душ,
гідромасажна ванна, контрастна ванна
для ніг); відвідування аква-зони "Ірис"
(критий басейн, фінська сауна),
тренажрної зали; ранній заїзд, пізній
виїзд; харчування обраного типу;
цілодобова охорона; парковка;
користування бюветом мінеральних
вод "Закарпатська 1" та "Закарпатська
2";Wi-Fi; консультація лікаря,
мінеральна ванна, масаж, кисневий
коктель

Тип харчування

Снідок - шведська лінія,
обід та вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія,
вечеря - комплексна

Проживання FB

2

0

26400

Проживання HB

2

0

22200

Проживання BB

2

0

18000

Проживання FB

2

1

33900

Проживання HB

2

1

27600

Проживання BB

2

1

21300

Проживання FB

2

2

43800

49800

Проживання HB

2

2

35400

41400

Сніданок- шведська лінія,
вечеря - комплексна

Проживання BB

2

2

27000

33000

Сніданок- шведська лінія

Готель Ірис 01.10.20-23.12.20

Пакет "Тиждень Релаксу"+Експрес оздоровлення" *
7днів (6 ночей)

Проживаючі

Проживання

Дорослі

Діти (6-12 років)

Пакет Тиждень Релаксу

Пакет експрес
оздоровлення

Сніданок- шведська лінія

Снідок - шведська лінія,
обід та вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія,
вечеря - комплексна
Сніданок- шведська лінія

Снідок - шведська лінія,
обід та вечеря - комплексні

Пакет може бути замволений без пакету "Експрес оздоровлення"

У вартість пакету "Тиждень Релаксу" У вартість пакету "Тиждень Релаксу"
включено:
+"Експрес оздоровлення"

Проживання; проживання діти до 6
років безкоштовно, за дітей від 12 до
16 доплата 250 грн. на добу (за умови
розміщення на додатковому місці);
відвідуання СПА-комплексу "Срібні
Терми" (напіввідкритий термальний
басейн, сезонний відкритий басейн,
римська парна, фінська сауна,
крижаний фонтан, тропічний душ,
гідромасажна ванна, контрастна ванна
для ніг); відвідування аква-зони "Ірис"
(критий басейн, фінська сауна),
тренажрної зали; ранній заїзд, пізній
виїзд; харчування обраного типу;
цілодобова охорона; парковка;
користування бюветом мінеральних
вод "Закарпатська 1" та "Закарпатська
2";Wi-Fi; консультація лікаря,
мінеральна ванна, масаж, кисневий
коктель

Тип харчування

Проживання FB

2

0

24000

Проживання HB

2

0

19800

Проживання BB

2

0

15600

Проживання FB

2

1

31500

Проживання HB

2

1

25200

Проживання BB

2

1

18900

Проживання FB

2

2

41400

Проживання; проживання діти до 6
років безкоштовно, за дітей від 12 до
30000 16 доплата 250 грн. на добу (за умови
розміщення на додатковому місці);
відвідуання СПА-комплексу "Срібні
25800
Терми" (напіввідкритий термальний
21600
басейн, сезонний відкритий басейн,
римська парна, фінська сауна,
крижаний фонтан, тропічний душ,
гідромасажна ванна, контрастна ванна
37500 для ніг); відвідування аква-зони "Ірис"
(критий басейн, фінська сауна),
31200 тренажрної зали; ранній заїзд, пізній
виїзд; харчування обраного типу;
24900
цілодобова охорона; парковка;
користування бюветом мінеральних
вод "Закарпатська 1" та "Закарпатська
2";Wi-Fi.
47400

Проживання HB

2

2

33000

39000

Снідок - шведська лінія,
обід та вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія,
вечеря - комплексна

Проживання BB

2

2

24600

30600

Сніданок- шведська лінія

Снідок - шведська лінія,
обід та вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія,
вечеря - комплексна
Сніданок- шведська лінія

Снідок - шведська лінія,
обід та вечеря - комплексні
Сніданок- шведська лінія,
вечеря - комплексна
Сніданок- шведська лінія

