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ПРОЖИВАННЯ
КАТЕГОРІЯ НОМЕРУ ЦІНА

Комфорт з видом на внутрішній двір* 1 400 грн

Комфорт з видом на море* 1 700 грн

Комфорт з терасою і видом на море* 1 900 грн

Сімейний двокімнатний** 2 600 грн

Люкс з видом на море** 2 900 грн

Додатково 
Додаткове місце 350 грн 
Пізній виїзд з 12:00 до 18:00 (якщо номер не заброньований) 50% від вартості
Оренда холодильника, доба 150 грн

* в вартість номеру включено: басейн (без надання шезлонга)
** вартість номеру включено: басейн (без надання шезлонга), холодильник

Стоянка автомобіля (для непроживаючих), доба 70 грн
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БАСЕЙН

ВІДКРИТИЙ БАСЕЙН З 9:00 ДО 21:00 (для непроживаючих)
25-метровий басейн з дитячою зоною на березі Київського моря
Оренда шезлонга 390 грн
Діти від 7 до 12 років** 250 грн
Діти до 7 років** Безкоштовно

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН с 9:00 до 21:00 (для не проживающих)
Оренда шезлонга 390 грн
Діти від 7 до 12 років** 250 грн
Діти до 7 років** Безкоштовно

 

Додатково 
Оренда шезлонга для проживаючих (без рушника) 200 грн
Рушник 50 грн 
Халат 100 грн
Капці 35 грн

*Вартість вказана для гостей, які не проживають або приїхали до наших вже проживаючих гостей

 **(Діти будь-якого віку в супроводі дорослих)

ПОСЛУГИ Ціна
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ПОСЛУГИ Ціна

ОРЕНДА ШАТРІВ І АЛЬТАНОК на березі Київського моря 
(додається мангал, шампура або решітка для грилю) на 4 особи/4 год.

790 грн

ОРЕНДА СТОЛИКА на березі Київського моря
(додається мангал, шампура або решітка для грилю) на 4 особи/4 год.

590 грн

Доплата за кожного наступного гостя 250 грн
Кожна наступна година 200 грн
Діти від 7 до 12 років 150 грн
Діти до 7 років Безкоштовно

Додатково 
Оренда шампурів 50 грн
Оренда решітки 50 грн
В’язка дров 90 грн
Вугілля деревинне 2,5 кг 90 грн

morewell.com.ua

ОРЕНДА ЛОКАЦІЙ
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ПОСЛУГИ Ціна

Прокат SUP дошки, 30 хв. 90 грн
Прокат SUP дошки, 1 год. 150 грн
Прокат каяка, 1 час 300 грн

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДА/ВЕЛОМОБІЛЯ (дорослий, дитячий): 

30 хв. 90 грн
1 год. 150 грн
3 год. 290 грн

Прокат самоката, 30 хв. 60 грн
Прокат електросамоката, 15 хв. 80 грн
Прокат дитячої електромашини, 15 хв. 80 грн
Прокат snow-tub (надувні сані), 30 хв. 100 грн

Оренда батута 15 хв. Безкоштовно
Бадмінтон, настільні ігри (шашки, шахи, доміно, карти, нарди, розвиваючі і 
т.п.) Безкоштовно

ПЕЙНТБОЛ, 1 год./1 люд. (10-15 осіб) 650 грн

ЛАЗЕРТАГ, 1 год./1 люд. 400 грн
Продовження гри, 30 хв. 100 грн
Прокат камуфляжної форми 50 грн/люд.

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК
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ПОСЛУГИ Ціна

Оренда спінга, 1 год. 100 грн
Оренда вудочки зі снастями, 1 год. 100 грн
Прокат човна ПВХ на 2 люд., 1 год. 190 грн
Гід-рибак на човні замовника, 1 год. 250 грн
Гід-рибак на човні замовника, день 1 000 грн
Стоянка човна на лафеті, день 70 грн
Скидання човна Безкоштовно
Компенсація за втрату снастей 200 грн

ЕКСКУРСІЯ З ГІДОМ-РИБАКОМ  на катері AZURA до 5 осіб
(прогулянка морем, рибними місцями, заплив на острів)
Послуги гіда-водія, пальне і рятувальні жилети включені в вартість

1 год. 1 000 грн
4 год. 1 900 грн
1 день 3 900 грн

Прокат човна ПВХ на 3 люд., 1 год. 500 грн

Додатково 
Оренда мобільного мангалу з комплектом меблів для барбекю  
(додаються шампура, решітка), 1 год.

250 грн

morewell.com.ua

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК



*Ціни актуальні з 01.06. до 30.09.2020
morewell.com.ua

ПОСЛУГИ Ціна

ОРЕНДА TESLA MODEL S 990 грн
Виїзд за Київ, 1 км 
Мінімальна оренда 4 ч. 15 грн

ЗАХОДИ НА ЯХТІ  (Рятувальні жилети включені в вартість)
Прогулянка на яхті (Київське море), 1 год. 2 500 грн
Прогулянка на яхті (Київське море), 2 год. 3 900 грн
Прогулянка на яхті (Київське море), 3 год. 4 900 грн
Стоянка, 1 год. 1 500 грн
ЗАХОДИ НА КАТЕРІ (Рятувальні жилети включені в вартість)
Групова прогулянка, 30 хв.
(з 12:00 до 13:00; з 15:00 до 16:00) від 3-х люд., за 1 люд. 240 грн

Групова прогулянка, 1 год.
(з 12:00 до 13:00; з 15:00 до 16:00) від 3-х люд., за 1 люд. 300 грн
Індивідуальна прогулянка, 30 хв. 590 грн
Індивідуальна прогулянка, 1 год. 990 грн
ВОДЯНИЙ АТРАКЦІОН НА ПЛЮШЦІ  (Рятувальні жилети включені в вартість)

10 хв. 300 грн
ПРОГУЛЯНКА НА БАГГІ
Групова прогулянка, 30 хв.
(с 13:30 до 14:30; с 16:30 до 17:30) от 3-х чел., за 1 чел. 150 грн
Групова прогулянка, 1 год.
(с 13:30 до 14:30; с 16:30 до 17:30) от 3-х чел., за 1 чел. 250 грн
Індивідуальна прогулянка, 30 хв. 490 грн
Індивідуальна прогулянка, 1 год. 790 грн
ГРИБНЕ ПОЛЮВАННЯ
Грибне полювання від 3-х людей з гідом (єгером), 3 год/1 люд. 250 грн
Грибне полювання на багі до 4-х людей з гідом (єгером), 1 год. 790 грн

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК
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WELLNESS & SPA

ПОСЛУГИ ЦІНА

*ОРЕНДА SPA-ЗОНИ
(сауна, басейн) до 15 осіб
Мінімальний замовлення 2 год.

2400 грн/год.
доплата за кожного гостя 

200 грн/год.

*ОРЕНДА ВСЬОГО SPA-КОМПЛЕКСУ
(басейн, кімната відпочинку, сауна) до 15 осіб
Мінімальний замовлення 2 год.

2900 грн/год.
доплата за кожного гостя 

250 грн/год.

*ОРЕНДА БАННОГО КОМПЛЕКСУ 
(сауна, басейн) до 6 осіб
Мінімальний замовлення 2 год.

650 грн/год.
доплата за кожного гостя 

100 грн/год.

Додатково ЦІНА

Послуги банщика 300 грн/20 хв.
Банний віник 100 грн
Капці 35 грн
Халат 100 грн
Набір для чищення зубів 25 грн
Набір для гоління 30 грн
Бритва одноразова 20 грн
Шампунь, 20 мл. 15 грн
Гель для душа, 20 мл. 15 грн

morewell.com.ua

SPA-КОМПЛЕКС

*У вартість всіх пакетів входить рушник, простирадло, капці для кожного гостя.
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WELLNESS & SPA

ПОСЛУГИ ЦІНА

*ВІДВІДУВАННЯ ХАМАМУ
(хамам, басейн загального користування) від 4 осіб
Мінімальне замовлення 2 год.

550 грн/год.
доплата за каждого 
гостя 200 грн/год.

*ВІДВІДУВАННЯ ХАМАМУ+САУНА
(хамам, басейн загального користування) від 4 осіб
Мінімальне замовлення 2 год.

650 грн/год.
доплата за каждого 
гостя 250 грн/год.

*ОРЕНДА ВСІЄЇ SPA-ЗОНИ з 19:00 до 07:00 
(басейн, лежаки, хамам, сауна) до 15 осіб
Мінімальне замовлення 2 год.

2400 грн/год.
доплата за каждого 
гостя 100 грн/год.

*ПАКЕТ «ПІННИЙ ХАМАМ» 
ароматний пінний масаж в турецькому хамамі (з попереднім скрабуванням та 
пілінгом тіла), сауна / лазня, басейн загального користування
Тривалість процедури 1 год.

800 грн/люд.

*ПАКЕТ «МЕДОВИЙ ХАМАМ»
ароматний медовий масаж в турецькому хамамі (з попереднім скрабуванням та 
пілінгом тіла), сауна / лазня, басейн загального користування
Тривалість процедури 1 год.

900 грн/люд.

morewell.com.ua

ХАМАМ

*У вартість всіх пакетів входить рушник, простирадло, капці для кожного гостя
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ОРЕНДА ДЖАКУЗІ З КІМНАТОЮ ВІДПОЧИНКУ
Гідромасажна джакузі (з видом на море) з різними температурними 
режимами (місткість до 6 осіб.)
Мінімальне замовлення 30 мин.

490 грн
(до 4 осіб)

ОРЕНДА ДЖАКУЗІ З КІМНАТОЮ ВІДПОЧИНКУ
Гідромасажна джакузі (з видом на море) з різними температурними 
режимами (місткість до 6 осіб.)
Мінімальне замовлення 1 год.

750 грн
(до 4 осіб)

ОРЕНДА ДЖАКУЗІ З КІМНАТОЮ ВІДПОЧИНКУ
ТА БАСЕЙНОМ
Гідромасажна джакузі (з видом на море) з різними температурними 
режимами (місткість до 6 осіб.)
Мінімальне замовлення 2 год.

2 500 грн/
год.

(до 10 осіб)

ОРЕНДА ВСІЄЇ SPA-ЗОНИ З ДЖАКУЗІ 
Гідромасажна джакузі (з видом на море) з різними температурними 
режимами (місткість до 6 осіб.)
Кімната відпочинку / Басейн / Фінська сауна / Хамам
Мінімальне замовлення 2 год.

3 100 грн/
год.

(до 10 осіб)

morewell.com.ua

ДЖАКУЗІ З ВИДОМ НА МОРЕ

WELLNESS & SPA

*Доплата за кожного наступного гостя 250 грн






