
МАСАЖИ

Класически масаж 45 мин. – 69.00 лв. / 25 мин. – 45.00 лв.

Лечебен масаж  45 мин. – 69.00 лв. / 25 мин. – 45.00 лв.

УСЛУГИ ЦЕНА 

Глава, масажна яка  20 мин. – 40.00  лв.

Масаж с горещи вулканични камъни 60 мин. – 80.00 лв.

Спортен масаж  40 мин. – 59.00 лв.

Арома релаксиращ масаж 45 мин. – 80.00 лв. / 25 мин. – 50.00 лв.

Рефлексотерапия на стъпалата 25 мин. – 45.00 лв.

  Спа терапия „Шоколадова феерия” 45 мин. – 80.00 лв.

Терапия „Уморени крака“ 30 мин. – 49.00 лв.

Арома терапия „Калина бюти” 60 мин. – 90.00 лв.

Козметичен масаж на лице, врат и деколте 30 мин. – 45.00 лв.



РЕЛАКС ЗОНА

Солна стая

Деца до 12 години: 20 мин. – 7.00 лв.

Инфраред кабина   

Възрастни: 20 мин. – 10.00 лв. / 40 мин. – 15.00 лв. 

45 мин. / 10.00 лв. – на човек

45 мин. / 10.00 лв. – на човек

45 мин. / 30.00 лв. – за двама

 45 мин. / 36.00 лв. – за трима

45 мин. / 40.00 лв. – за четирима

УСЛУГИ ЦЕНА 

Финландска сауна

Хидромасажна турбоджетна вана 30 мин. / 5.00 лв. – на човек при минимум 2 души 

Турмалинови масажни легла   20 мин. – 5.00 лв. / 40 мин. – 8.00 лв.

РЕЛАКС ПАКЕТ „Зареди се с енергия“

При ползване на цялостен масаж получавате 

безплатно 20 мин. турмалиново масажно легло.

Към всеки масаж получавате специална цена за финландска сауна, 

инфраред кабина или парна баня – 5.00 лв. на човек.

СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ

Хидромасажна турбоджетна вана – 20 минути
 

Частичен лечебен масаж – 25 минути

Солна стая – 20 минути

Предлагаме Ви освежаваща терапия, която ще събуди сетивата и тялото Ви. Подарете си 

добро здраве и тонус с ревитализиращата ни терапия, насочена към укрепване защитните 

сили на организма! Специалният пакет е на цена 55 лв. и включва:

Турмалиново масажно легло – 20 минути

РЕЛАКС ПАКЕТ „Хармония за духа и тялото“

Сауна (финландска, или инфрачервена кабина) 20 минути
Хидромасажна турбоджетна вана – 20 минути

Здравето и красотата извират отвътре! Избавете се от стреса и премахнете натрупаното 

напрежение! Подарете си грижата, от която имате нужда.

Турмалиново масажно легло – 20 минути

Парна баня – 20 минути

Солна стая – 20 минути

Специалният ни пакет е на цена 35 лв. и включва:

Парна баня /самостоятелно ползване/  45 мин / 20.00 лв. – за един
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