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"VILLA KRISTINA" м. Трускавець 

 
    Туристично-оздоровчий комплекс VILLA KRISTINA   
 
    Вілла «Христина» - це готель класу De-Luxe Villa зі зручним і тихим місце розташуванням в історичному  
    та адміністративному центрі міста, в безпосередній близькості до центрального бювету і мальовничого   
    парку. Сучасний готель, який надає своїм гостям сервіс високого рівня і комплексне курортне лікування.  
    Високий рівень безпеки і приватності. Індивідуальність і гнучкість в обслуговуванні. 
 
 
    Вiлла KRISTINA пропонує  :  
 
  - проживання харчування, консультації лікаря,  Wi-Fi 
  - бювет мінеральних вод і дитяча кімната в санаторії " Mirotel " 
  - караоке (готель «Mirotel Resort & Spa») Bellini * s Piano Bar & Grill (готель «Mirotel Resort & Spa») 
  - Insomnia Lounge & Night Club (готель «Mirotel Resort & Spa»)  
  - СПА-центр Mirotel Resort & Spa (150 метрів від вілли Христина)  
  - 3 басейни (спортивний басейн - 25 м, 2 басейни довжиною 9 і 12 м),  
  - 4 види сауни (фінська, російська, інфрачервона і римська),  
  - 2 ванни джакузі, - фітнес-зал, - фіто-бар.  
  - спа або велнес-центр FREE/ більярд FREE 
  - прокат велосипедів / тренажерний зал  FREE 
  - екскурсії / міські розваги 
 

 
 



 
Кому підходить цей тур? 

 
  Для тих, хто усвідомлює наскільки важливий фітнес в сучасному житті і хоче зробити перший ривок  
  для здобуття бажаної форми. Хто дозрів для нового досвіду і готовий випробувати емоції  
  відпочинку нового формату. Хто хоче перебудувати своє тіло і думки на новий лад, що  
  дозволяє досягти бажаних результатів. У фітнес-турі ви отримаєте саме те перезавантаження, яке  
  необхідно для істинного стану проактивноi людини. 
 
   Представляємо тижневу програму, з якою Ви насолодитеся чудовим  
   відпочинком в Трускавець VILLA KRISTINA, де створені всі  
   умови для здоров'я, краси і стрункості! За цей час ви придбаєте багато  
  правильних звичок для життя і харчування, а так само досягнете відмінних  
  результатів !!!  
 
  Наша спортивна подорож, буде наповнена насиченою  
  тренувальною програмою, а також приємним  
  дозвіллям в компанії однодумців.  
 
  На Вас чекають 3 тренування в день, рекомендації по  
  харчуванню та тренувального процесу. Обов'язковою  
  частиною програми будуть інтенсивні тренування на всі   
  групи  м'язів.  Вранцi пiлатес та фiтнес йога, по обiдi  
  аквааеробiка  в басейнi, ввечерi функцiональнi тренування. 
 
 
 
                                

             З повагою, Ваш тренер в фiтнес-турi 
  

 
 

 
 
 

    Фітнес-тренер групи психологічного розвантаження    
                                                                державній установі, 
                              працює як з дітьми так і з дорослими.  
             За спиною курси з психології, дієтології, анатомії,   
                                                                                  реабілітації. 

 
Об'єднавши всі навички та вміння має свій унікальний підхід до тренувальному процесу, має досвід роботи 

з людьми дистанційно. Застосовує унікальні методики одночасної роботи з підсвідомістю і фізикою. 
Девіз у житті: Тренуй тіло разом з підсвідомістю. Прагни ЗОЖ. З 2007р дипломований фітнес-тренер 

групових програм з фітнесу. Сертифікований інструктор системи Пілатес, фітнес-психолог 
автор книги правильного харчування. TV-тренер на ТРК "Алекс" м. Запорiжжя. 

Організатор фітнес-турів і заходів в стилі ЗОЖ. 
 

 



 
 
 

Програма фiтнес-тура  
 ТРУСКАВЕЦЬ  26.11-04.12.2020   

 

 

 
  26.11.-27.11 День Зустрічі.  
  Збір на вокзалі м Запоріжжя. Посадка на поїзд Запоріжжя-Київ (ЗП-1 8:17)  
  27.11  Зустріч на вокзалі м. Київ. Посадка на поїзд Київ-Трускавець (04:02) 
 
  27.11. День приїзду.  
  Прибуття до м.Трускавець. Трансфер. Розміщення. Вільний час. Обід.   
  17-00 Знайомство з тренером, з оздоровчо-тренувальною і      
  розважальною  програмою. Інструктаж з ТБ. Функціональне тестування,  
  вступне тренування. Вечеря. Спільний відпочинок. 
  22-00 Рекомендований відпочинок.  
 
  28.11 - 01.12. Дні активного відпочинку. 
  7-00 Прокидаємось, п'ємо воду. 7-45 Кожного дня перед сніданком, на  
  Вас очікує тренування по системі Пілатес.  Покращуємо мобільність і  
  гнучкість хребта. Розвиваємо силу. Рухливість суглобів. М'яке   
  розтягнення всіх великих груп м'язів.  А також енергетичне    
  відновлення. Сніданок. Вільний час або екскурсія*. 
  12-00 Аквааеробіка у басейні. Це енергійне тренування у воді,   
  підходить  для всіх і кожного, не має функціональних  
  протипоказань. Протипоказанням є тільки відкриті рани,  
  шкіряні захворювання або особисті заборони лікаря.  
  Обід. Вільний час*. Відпочинок. 18-00 Фітнес-тренування.  
  Кардіо-силові, функціональні. З обладнанням та без.   
  Навантаження з урахуванням фізичного рівня всієї групи.  
  Вечеря. Вільний час.  
  22-00 Рекомендований відпочинок.  
 
  02.12. Завершальний день.  

  7-00 Прокидаємось, п'ємо воду.  
  7-45 Як завжди, перед сніданком, тренування по системі  
  Пілатес. Сніданок. Вільний час або екскурсія*. 
  12-00 Аквааеробіка у басейні.  Обід. Вільний час*. Відпочинок.  
  18-00 Фітнес-тренування.+Стрейтчінг.  
  Заключне тестування. Урочисте закриття туру. Святкова вечеря.  
  Спільний активний відпочинок.  Відпочинок за бажанням 😊 
 
  3.12. Відпочиваемо!  
  Збір і звільнення номерів. Трансфер на вокзал.  15:00 
  Поїзд Трускавець - Київ. (16:00)  
 
  04.12. Прибуття до Києва 02:22. Поїзд Київ-Запоріжжя (07:08)  Прибуття в ЗП (14:30) 
 



 

 
 

   Найбільш відомою мінеральною водою Трускавця є «Нафтуся» трускавецького родовища, яка     
   містить велику кількість органічних речовин нафтового походження. «Нафтуся» благотворно    
   впливає на збалансовану роботу нирок, сечовивідних шляхів та органів травлення, нормалізує  
   обмін речовин в організмі і підвищує активність залоз внутрішньої секреції. При контакті з  
   повітрям органічні речовини «Нафтусі» руйнуються, тому її рекомендують пити безпосередньо  
   біля бювету.  Поряд з «Нафтусею» активно використовуються джерела «Марія», «Софія»,    
   «Броніслава»  і «Юзя». 
 
   К Вашим послугам  : 
 
    SPA-послуги 
    більярд 
    сауна 
    фітнес центр 
    солярій 
    масаж 
    критий плавальний басейн (круглий рік) 
    дитячий ігровий майданчик 
     

 



 
УМОВИ та ВАРТIСТЬ 

                 ФIТНЕС-ТУРА ТРУСКАВЕЦЬ «VILLA KRISTINA» 

Один тиждень 26/11-04.12.2020       14100-00 грн ½ dbl 
⌛ Бронь місця в групі - аванс 50% від вартості туру!  Ост 50% за 10 днів  до дати туру 

 

            В ЦІНУ ВХОДИТЬ :                                                                              ОПЛАЧУЕТЬСЯ ОКРЕМО : 
 триразове харчування + туристичний збiр                                                                  - eкскурсії за бажанням 

 проживання в 2-х місному номері Standart                                                                  - додаткове лiкування в мед центрi  

 ж/д квiтки ЗП-Киiв, Киiв-Трускавець, Трускавець-КиIв, Киiв-ЗП                                 - салон краси 

 груповий трансфер : вокзал-отель-вокзал                                                                     

 користування спа центром                                                                                              

 страховка вIд нещасного випадку                                                                                  

 користування басейнами, тренажерною залою, бюветом з  

       мінеральною водою    

 послуги професійного тренера / консультація у лікаря-терапевта                                            

 фінальна вечеря-гала ужин                                                                                         

    УВАГА ! Всі витрати вказані з розрахунку на один тиждень з людини при набраноi групи вiд 16 чоловік. Заміна маршруту до м.Києва, в залежності від   

    вашого місця відправлення, обговорюється  iндивідуально.  

 

 


