
  

З давніх часів людина прагне до єднання з природою для покращення фізичного здоров’я, 
відчуття душевного спокою та самопізнання. 
Наш ЕКО-курорт розташований у мальовничій місцевості для того, щоб кожен з наших гостей 
за допомогою цілющої карпатської природи та нашої турботи міг відновити сили, відчути 
внутрішню гармонію та замислитися про майбутнє.

 Розташування у місці з найвищим рівнем екології в Україні.
 Здорова та корисна їжа, виготовлена з органічних продуктів з власного господарства.
 Оздоровчі еко-послуги: SPA-процедури, йога, катання на лижах та конях, лежанки на 
вуликах та апітерапія.
 Лікувальна вода з мінерального джерела на території курорту.
 Комфортні котеджі, побудовані з екологічного дерев’яного зрубу.

Адже здоровим бути природньо!

 

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
Чому «ІЗКІ»?

Що відрізняє «Ізкі» від інших Карпатських курортів?

Рецепція            08:00-22:00       096 244 26 27 
Вайбер               08:00-22:00       097 883 33 33 
Ресторан Магур   08:00-23:00       068 359 44 61
(замовлення приймаються до 21:45)   

ЕКО КУРОРТ

ВОЛОВЕЦЬ-ІЗКИ
ІЗКИ-ВОЛОВЕЦЬ В одну сторону До 4-х ос.     

Від 5-ти ос.  

Транспорт до курорту
650 грн
150 грн/ос



ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Інтернет Wi-Fi (izki_net) 
Прання та сушка білизни
Мала гірка (пів дня)
Мала гірка (день)

Катання верхи на конях

Оренда мангалу (дрова, 
шампура або решітка)
Оренда альтанки
Дрова до каміну
Екскурсійний витяг
Риболовля форелі 

Цілодобово 
1 загрузка

Наше 
спорядження

300 грн
500 грн
15 хв.
30 хв.
60 хв.
3 год.

3 год. 
1 в’язка
1 підйом
1 кг живої 

ваги

Безкоштовно 
200 грн.
Власне 
спорядження
500 грн
700 грн
100 грн
150 грн
250 грн
300 грн

200 грн
150 грн
150 грн/дор.  100 грн/дит.
400 грн

ПОСЛУГА ТРИВАЛІСТЬ ЦІНА

ПОСЛУГА ТРИВАЛІСТЬ ЦІНА

МАЙСТЕР КЛАСИ

Гончарство (виготовлення 
сувенірного глиняного
горнятка). 
Майстер-клас по 
миловарінню.

Майстер-клас по ткацтву
Майстер-клас Іграшка з сіна
Майстер-клас Лялька - 
мотанка
Майстер-клас по сироварінню 
з дегустацією 
(з вином або з трав’яним чаєм), 
воскування та виготовлення бринзи

Дегустація на сироварні з 
вином та екскурсією в сирний 
погріб.
Дегустація на сироварні з 
чаєм та екскурсією в сирний 
погріб.

60 хв

40-60 хв.
(еко-мило в
 подарунок) 
40-60 хв.
40-60 хв.
40-60 хв.

60-90 хв.

300 грн/ос.

250 грн/ос.

250 грн/ос.
250 грн/ос.
250 грн/ос.

300 грн/ос.

30-40 хв.

30-40 хв.

200 грн/ос.

150 грн/ос.



Скеледром.
Рівень universal
Вік: від 6-ти років 
Скеледром.
Рівень professional
Вік: від 12-ти років
Гойдалка з вільним падінням ( від2-ох 
метрів вільного падіння)
На другий стрибок, який відбувається 
одразу ж після першого діє знижка -
50%
Вік: від 12-ти років
Мотузковий парк 1-ий поверх 
Вік: від 6-ти років
Мотузковий парк 2-ий поверх
Вік: від 12-ти років

200 грн/ос.
+ 2-й прохід в 
подарунок 
200 грн/ос.
+ 2-й прохід в 
подарунок
400 грн/ос.

100 грн/ос.

150 грн/ос.

БАНЯ, ЧАН ТА БАННІ ПОСЛУГИ
БАНЯ (не менше 2 год.) + віник, простирадла, рушники, шапки, чай з медом

IZKILAND (ТІЛЬКИ ВЛІТКУ)
ЦІНАПОСЛУГА

Мала 
Фінська Баня
До 6 ос. 2 год

ПОСЛУГА ГОДИНИ ЦІНА
10:00-12:00
13:00-15:00
16:00-18:00
19:00-21:00
22:00-00:00

1100 грн
1200 грн
1400 грн
1800 грн
1800 грн

Велика 
Руська Баня
До 10 ос. 2  год

11:00-13:00
14:00-16:00
17:00-19:00
20:00-22:00
23:00-01:00

1200 грн
1400 грн
1800 грн
2000 грн
2000 грн

Кожна додаткова людина у бані оплачується  + 100 грн
Бронювання бані та чану не менше 2 годин



ЧАН з мінеральною 
водою 6 осіб (не менше2 
год.) + рушники, 
чай з медом 
Класичне паріння – 1 
захід в парну – глибокий 
прогрів всього тіла. 
2 віника,
Паріння по-Бойківськи - 2 
заходи в парну: 1-ий 
захід – глибокий 
прогрів з контрастом, 
2-ий захід – м’який про-
грів після охолодження
Дитяче паріння (до 12 
років) – 1 захід – легкий 
прогрів всього тіла з 
ароматерапією. 2 віника,
Групове паріння – 1 захід 
в парну – від 4 до 6 осіб, 
прогрів в 
сидячому положенні. 2 
віника,
Обрядове паріння - бесіда 
з банщиком, формування 
запиту гостя 
1 захід у парну
Мильно-березовий обмив 
– 1 захід в парну, обмив 
всього тіла 
березовим віником з 
мильною піною в гарячій 
воді, прогрів всього 
тіла, очищення листям 
віника ороговівшого шару 
шкіри. Мило 
ручної роботи, березовий 
віник

2 год до 17:00
2 год після 17:00

12-15 хв

25 хв

5 хв

12-15 хв.

30-40 хв.

12-15хв.

1600 грн 
2000 грн.

350 грн/1 ос.

550 грн/1 ос.

.
150 грн/1 ос.

150 грн/1 ос.

500 грн/1 ос.

350 грн/1 ос.

ПОСЛУГА ТРИВАЛІСТЬ ЦІНА

БАНЯ, ЧАН ТА БАННІ ПОСЛУГИ

Кожна додаткова людина у чані оплачується  + 100 грн



ПОСЛУГА ТРИВАЛІСТЬ ЦІНА

БАНЯ, ЧАН ТА БАННІ ПОСЛУГИ

Пілінг Вітамінний Очищає оро-
говівший шар епітелію. Тонізує 
та робить Вашу шіру гладень-
кою та пружною.Тривалість 
Медово – сольовий 
Кавовий
Обгортування - Шоколадна 
забава. Живить і рогзгладжує 
шкіру , підвищує її пружність , 
допомагає у лікуванні целю-
літу. 
Тапочки
Додатковий віник

10-15 хв.

20 хв.

-
-

350 грн/1ос.
350 грн/1 ос.

400 грн/ос.

30 грн.
70 грн.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІ ПОСЛУГИ
ВЕЛНЕСС-ЦЕНТРУ

Разове заняття в тренажер-
ному залі 
Настільний теніс
Оренда футбольного поля зі 
штучним покриттям
Оренда йога-зали

1 година

1 год./2 ос.
2 год.

1 год./до 10 ос.

70 грн/ос.

70 грн
250 грн/2год

200 грн/год

ПОСЛУГА ТРИВАЛІСТЬ ЦІНА

МАСАЖ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Гідромасажна ванна з під-
водним масажем.
Релаксуючий стоун масаж 
(масаж гарячим камінням). 
Масаж з тибетською співочою 
чашею  пору).
Загальний відновний масаж.

40-45 хв.

45 хв.

45 хв.

60 хв.

700 грн.

550 грн.

550 грн.

700 грн.

ПОСЛУГА ТРИВАЛІСТЬ ЦІНА



МАСАЖ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

Відновний масаж спини (сід-
ниці, поперек, грудний від-
діл,шия, плечі).
Пресотерапія
Відновний масаж ніг 
Відновний масаж комірцевої 
зони
Дитячий релаксуючий масаж
загальний (до 10років).
Дитячий релаксуючий масаж 
спини (до 10 років).
Антицелюлітний масаж.
Спортивний масаж. 
Масаж обличчя.
Масаж стоп.

30 хв. 

30-40 хв.
30 хв.
20 хв.

35 хв.

20 хв.

60 хв.
60 хв.
20 хв.
30 хв.

400 грн.

350 грн.
350 грн.
300 грн.

300 грн.

200 грн.

750 грн.
750 грн.
300 грн.
350 грн.

ПОСЛУГА ТРИВАЛІСТЬ ЦІНА

ЗАРЯДКА АВТОМОБІЛІВ

Заправка
Заправка 

1 година
повна 

300 грн.
400 грн.

ПОСЛУГА ТРИВАЛІСТЬ ЦІНА

ПОЇЗДКИ (без екскурсовода)

На Водоспад «ШИПІТ»: спо-
глядання водоспаду.
Відстань – 12 км. 
На Озеро «СИНЕВИР»: відві-
дування озера; Реабілітацій-
ного центру для бурих вед-
медів; Синевирського перева-
лу. Відстань - 53км. 
На Музеї КОЛОЧАВИ: відвіду-
вання музею під відкритим 
небом «Старе Село»; 10 музеїв 
і 20 пам’ятників.
Відстань – 53 кмш

до 4-х год.

до 5-ти год.

250 грн/дор.
8 ос.

400 грн/дор.
8 ос.

ПОСЛУГА ТРИВАЛІСТЬ ЦІНА



Усі послуги ЕКО-Курорту «ІЗКІ» можна замовити за попереднім записом 
безпосередньо через рецепцію або дистанційно, зателефонувавши за 

телефоном: 
+38 097 883 33 33. 

Усі екскурсії проводяться при наявності щонайменше 8-ми осіб у групі. 
У випадку індивідуального замовлення екскурсії - ціна зростає.

Діти до 4-ти років – безкоштовно.

ПОЇЗДКИ (без екскурсовода)

На Музеї КОЛОЧАВИ: відвіду-
вання музею під відкритим 
небом «Старе Село»; 10 музеїв 
і 20 пам’ятників. Відстань – 53 
км
На Термальні води КОСИНО 
або БЕРЕГОВО; Дегустація за-
карпатського вина. Відстань – 
157 км. 
До УЖГОРОДА: відвідування 
Ужгородського Замку, Огля-
дова екскурсія по  Ужгоро-
ду,Найдовша липова алея в 
Європі – 128 км
До МУКАЧЕВА: Відвідування 
замку «Паланок», замку 
графа Шенборна,Свято-Мико-
лаївського монастиря; Огля-
дова екскурсія по місту. Від-
стань – 89 км.
До бункеру «Лінії АРПАДА»: 
оглядова екскурсія тунелів у 
середині гори загальною про-
тяжністю 800м. Найбільший 
військовий об’єкт Угорської 
Королівської Армії.
Відстань – 44 км

до 5-ти год.

цілий день

цілий день

цілий день

до 5-ти год.

350 грн/дор.
8 ос.

4 000 грн/дор.
8 ос.

4 000 грн/дор.
8 ос.

3 200 грн/дор.
8 ос.

1 500 грн/дор.
8 ос.

ПОСЛУГА ТРИВАЛІСТЬ ЦІНА

ВАЖЛИВО


