
 

Прейскурант на путівки 

    
Низький сезон 

Середній 
сезон 

Високий 
сезон 

Зимові 
свята   

Категорія номеру 
Кіл. 

місць 
 

04.02.2019-
28.04.2019 

09.01.2019-
03.02.2019 

 
29.04.2019-

07.07.2019 

08.07.2019-
25.08.2019 

29.12.19-
08.01.20                                      

(мінімальний 
термін 

бронювання 6 
діб, дата 

заїзду 29.12) 

Заг-на 
 к-ть 

номері
в  

Одномісний, 12 кв.м  1  1540 1700   10 

Одномісний, 15,5 кв.м  1  1620 1850   22 

Двомісний з 
роздільними ліжками, 
17 кв.м  

2  1080 1250 
 

 20 

Двомісний , 18 кв.м  2  1120 1300   33 

Двомісний , 23 кв.м  2  1260 1500   12 

Двомісний , 30 кв.м  2  1340 1600   11 

Двомісний, 41 кв.м  2  1570 1700   11 

Тримісний , 44 кв.м 
(сімейний ) 

3  1200 1400 
 

 4 

Напівлюкс, 35 кв.м 
двокімнатний 

2  1650 1850 
 

 6 

Люкс, 52 кв.м 
двокімнатний 

2  1890 2150 
 

 2 

 

 ціни вказані в гривнях (за одну особу) 

 Мінімальний термін бронювання санаторно - курортної путівки - 5 (п'ять) 

календарних днів. 

 Анімація для дітей віком від 3-х років 

У вартість путівки включено наступні послуги:       

* Сніданок, обід, вечеря 

* Базове лікування, в яке входить 

- первинний та повторні огляди ( 1 раз в тиждень )  лікаря-терапевта з 

визначенням діагнозу та призначенням  лікування; 
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- натуральні  мінеральні  вуглекислі  ванни (через день, до 10 процедур на курс 

лікування); 

- озокеритолікування ( через день, до 10 процедур на курс лікування); 

- апаратна  фізіотерапія (гальванізація, електрофорез, ультразвукова терапія, 

УВЧ, ампліпульстерапія, діадинамотерапія, інгаляції, біоптронтерапія, 

дарсонвалізація, ультратонтерапія) – 1 раз в день, до 15 процедур на курс 

лікування; 

- фітотерапія; 

- синглентно-киснева терапія (кисневі пінки) (1 раз в день); 

- гідролазерний душ (1 раз в день, до 15 процедур на курс лікування); 

- циркулярний душ (1 раз в день, до 15 процедур на курс лікування); 

- клінічні   лабораторні  аналізи (загальний аналіз крові і сечі, аналіз крові на 

глюкозу); 

- групова лікувальна фізкультура ( 1 раз в день, до 15 процедур на курс 

лікування); 

- проктологічний огляд; 

- електрокардіографія; 

- мікроклізми  з  відварами трав ( 1 раз в день, до 15 процедур на курс 

лікування); 

- внутрішній  прийом  мінеральної  води:  "Лужанська-3", „Лужанська-12”; 

- цілодобове надання медичної  допомоги та сестринських маніпуляцій при 

невідкладних станах. 

(дітям лікування проводиться від 6-ти років включно) 

* Парковка 

* Wi -Fi 

* Відвідування тренажерного залу 

* Відвідування плавального басейну ( 1год/на добу для кожного проживаючого в 

номері) 

Послуги, що оплачуються додатково: 

 При проживанні однієї особи в двомісному номері і номері вищої категорії 

оплачується додатково 70% від вартості путівки. 

 При проживанні двох осіб в тримісному 44 кв.м (сімейному) оплачується 

додатково 70% від вартості путівки одного гостя. 

 Путівка на додаткове місце ( проживання, харчування, базове лікування) 

надається в номерах таких категорій: двомісний 30 кв.м; тримісний  44 

кв.м (сімейний); напівлюкс 35 кв.м; напівлюкс 41 кв.м. та люкс 52 кв.м. 

Вартість додаткового місця у вищезазначених  номерах від вартості путівки: 

 10%  за розміщення дітей віком 0 – 12 місяців; 

 20%  за розміщення дітей віком 1 – 2 років; 

 30%  за розміщення дітей віком 3 – 5 років; 
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Дітям до 6-ти років процедури не надаються; 

 40%  за розміщення дітей віком 6 – 10 років; 

 50%  за розміщення дітей віком 11 – 14 років; 

 60%  за розміщення дітей віком 15 – 17 років; 

 70%  за розміщення осіб віком 18 і більше років. 

(При поселенні дитини необхідно мати свідоцтво про народження) 

 Пізній виїзд до 10:00 години можливий при продовженні проживання в 

номері без переселення в інший - оплачується 30% від вартості путівки 

даної категорії номеру з сніданком. В разі відсутності можливості 

продовження проживання в даному номері з переселенням в інший - 

оплачується 100% від вартості путівки вибраної категорії номеру. 

Сніданок включено з 7:45 - 9:00 

 Ранній заїзд можливий з 15:00 при наявності вільного заброньованого 

номеру - оплачується 30% від вартості путівки даної категорії номеру. 

Вечерю включено з 17:45 - 19:00. 

  

Заїзд – 00:00            Виїзд – 23:00 

Проживання з хатніми тваринами заборонено. 

Правила бронювання 

* При бронюванні путівки  штрафні санкції вступають в силу за 14 календарних 

днів до дати заїзду. 

** При відміні бронювання утримується штрафна санкція в розмірі 20% 

загальної  вартості путівки. 

*** При бронюванні путівки оплата здійснюється в розмірі  20%  від вартості 

заброньованого періоду. 

**** У випадку, якщо необхідно скоротити  заброньований період  ( виїхати 

раніше) під час проживання  і повідомивши про це не менше ніж за три доби до 

дати виїзду, штрафна санкція вступає в силу в розмірі однієї доби вартості 

путівки за кожний заброньований номер. 

Адміністрація санаторію «Кришталеве джерело» залишає за собою право на 

зміну цін та інформації, яка вказана вище. 

 


