
 

Де? 

Business & Relax Hotel GoodZone,  розташований в екологічно чистій 
рекреаційній зоні в мальовничому сосновому лісі в 21 км від Дніпра, с. 
Піщанка.  

Сучасний 4-зірковий готель європейського класу, з дивовижним озером 
природного походження і власним пляжем на березі річки. 

Коли? 02-03 жовтня 2020 (2 дні/1 ніч) 

02 жовтня на Вас чекає: 

Участь в  
Осінньому Квартальному Семінарі 

Лектор – Вікторія Величко 
 (10:30 – 17:00) 

 

 

Професійна фотосесія 
на території комплексу на фоні мальовничого 
осіннього пейзажу 
 
 

Проживання в двомісному номері категорії 
Стандарт 3 

 

 

 

Відвідування SPA-комплексу LifeStream на воді 
з панорамними вікнами та видом на річкову 
гладінь (4 лазні на вибір) 

http://www.seminars.mercury.net.ua/predstavn/dnipro/826-osinnii-kvartalnyi-seminar-2020-dyvo-na-hudzoni-povertaietsia-viktoriia-velychko


03 жовтня на Вас чекає: 

  

Оплачується додатково: залізничні квитки з Вашого міста; SPA-меню (масаж, пілінг і т.і.) 

Бажаєте «Дива на Гудзоні»? Телефонуйте!  0800 750 570  

 

 

Догляд за шкірою обличчя «Чотири сезони» Вправи для обличчя в системі Хаду 

  
Бухтіярова Світлана 

Спеціаліст в області здоров'я та краси 
(косметолог, нутриціолог, візажист, бровіст) 

12:00 – 13:00 

Бадюлько Тетяна 
Інструктор Федерації Хаду, 

тренер HADU ORIGINAL CLUB  
13:30 – 14:30 

Косметичний догляд за шкірою обличчя в різні сезони 
року, на щоденній основі, проблеми зі шкірою, зв'язок 
харчування та краси. Питання-відповіді. 

Головний результат Хаду - це антивіковий ефект, який 
ви відчуваєте вже після першого заняття. 
 
Вправи для обличчя в системі Хаду – це взаємозв'язок 
тонусу шкіри й еластичності м'язів. 
Цікаві факти про м'язи обличчя та його біологічно 
активні точки, розташованих на обличчі. 

У захід також включено: 

Трансфер Харчування  Запис семінару 

Дніпро з/в - GoodZone - Дніпро з/в Згідно обраного пакету 
Відеозапис семінару в 
подарунок 

Вартість участі: 

Пакети 
за 1 учасника, грн 

до 15 вересня 2020 

Осінній Квартальний Семінар (В. Величко) 02.10.2020 
Пакет Преміум 

1895,00 
2195,00 

Релакс Тур «Диво повертається» 
02-03.10.2020 Пакет Люкс 

5590,00 
6490,00 

Релакс Тур «Диво повертається» 
02-03.10.2020 Пакет Люкс + СПА 

5890,00 
6790,00 

http://www.seminars.mercury.net.ua/images/SPA_menu.pdf
http://www.seminars.mercury.net.ua/predstavn/dnipro/826-osinnii-kvartalnyi-seminar-2020-dyvo-na-hudzoni-povertaietsia-viktoriia-velychko


Регламент і зміст пакетів «Диво повертається» 

Час 02 жовтня 2020 (п’ятниця) 
Пакет 

«Преміум» 
Пакет 

«Люкс» 
Пакет 

«Люкс+СПА» 

09:00 
Виїзд із залізничного вокзалу Дніпро до Relax Hotel 
GoodZone 

✔ ✔ ✔ 

10:30 - 11:00 Ранкова кава-пауза ✔ ✔ ✔ 

11:00 - 13:30 
Перша частина Осіннього Квартального Семінару 
Лектор Вікторія Величко 

✔ ✔ ✔ 

13:30 - 14:15 

Перерва    

Обід ✔ ✔ ✔ 

Поселення до готелю ❌ ✔ ✔ 

14:15 - 17:00 
Друга частина Осіннього Квартального Семінару 
Лектор Вікторія Величко. Відповіді на запитання 

✔ ✔ ✔ 

17:00 - 18:00 Професійна фотосесія на території комплексу ✔ ✔ ✔ 

18:00 Виїзд із Relax Hotel GoodZone до Дніпра ✔ ❌ ❌ 

18:00 - 23:00 
Час на відвідування SPA-комплексу LifeStream (за 
бажанням) 

❌ ❌ ✔ 

19:00 - 20:00 Вечеря ❌ ✔ ✔ 

 03 жовтня 2020 (субота)    

08:30 - 11:30 Час сніданків. Шведський стіл ❌ ✔ ✔ 

11:30 - 12:00 Виселення з номера ❌ ✔ ✔ 

12:00 - 13:00 
Догляд за шкірою обличчя «Чотири сезони». 
Бухтіярова Світлана - спеціаліст в області 
здоров'я та краси 

❌ ✔ ✔ 

13:00 - 13:30 Кава-пауза ❌ ✔ ✔ 

13:30 - 14:30 
Вправи для обличчя в системі Хаду 
Бадюлько Тетяна - інструктор Федерації Хаду, 
тренер HADU ORIGINAL CLUB 

❌ ✔ ✔ 

15:00 
Виїзд із Relax Hotel GoodZone до залізничного 
вокзалу Дніпра 

❌ ✔ ✔ 

 

Бажаєте «Дива на Гудзоні»? Телефонуйте!  0800 750 570  

 


