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Телефон за резервации:

777

тяло

Т
Я

Л
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КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ                                  

АРОМА  МАСАЖ

РИМСКИ МАСАЖ С МЕД И МЛЯКО                                            

ДЪЛБОКОТЪКАНЕН МАСАЖ

ШОКОЛАДОВ МАСАЖ С БИЛКОВ ПИЛИНГ                                    

АЮРВЕДИЧЕН МАСАЖ „АБАЯНГА“                           
Мек, релаксиращ масаж, който изчиства тялото от натрупаните 
токсини и омекотява тъканите. Използват се аюрведични масла.

КОМБИНИРАН КИТАЙСКИ ЕНЕРГИЕН МАСАЖ
Kомбинация от китайски енергиен масаж и Шиацу техники.    

МАСАЖ С ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ

АКТИВНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА 
ПРОФИЛАКТИКА “ВАЛЕНТИ“    
Изключителна комбинация от класически, юмейхо, тай масаж 
и акупресура. 

50 мин.

50 мин. 

50 мин. 

50 мин. 

55 мин. 

50 мин. 

50 мин. 

75 мин. 

90 мин. 

80 лв.  

90 лв.           

95 лв.           

90 лв.           

95 лв.           

80 лв.           

105 лв.           

110 лв.           

140 лв.           

масажи
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частични масажи
цен
а

АФТЪР СКИ МАСАЖ                                                                                       

МАСАЖ НА ЛИЦЕ И СКАЛП                                                                       

МАСАЖНА ЯКА – ВРАТ И РАМЕНЕ                                                                

МАСАЖ НА ГРЪБ                                                                                          

МАСАЖ НА ГРЪБ И КРАКА                                                                             

МАСАЖ НА ГРЪБ С НАТУРАЛЕН МЕД                                                          

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Метод на лечение чрез натиск върху определени точки на стъпалата.

КИТАЙСКИ ЕНЕРГИЕН МАСАЖ                                               
Освобождава стреса и активира движението на енергията в тялото, 
като провокира самолечение на организма. Използват се торбички 
с Мунг, чрез които се активират енергийните  меридиани.  

МОРСКО ПРИКЛЮЧЕНИЕ                                                                       
Релаксиращ масаж с полюляване и топли пясъчни торбички за 
стъпалата, ръцете и гърба.

МАСАЖ „СЛАДЪК СЪН“    

МАСАЖ НА ГРЪБ  “КРАТКА ВАКАНЦИЯ”  
Релаксиращ масаж на гръб, ръце и скалп.   

25 мин.

25 мин.

25 мин.

25 мин.

30 мин.

30 мин. 

25 мин.

25 мин. 
               

30 мин. 

25 мин. 

20 мин. 

45 лв.  

45 лв.           

45 лв.           

45 лв.          

50 лв.           

55 лв.           

45 лв.  

45лв.                    

40 лв.           

35 лв.           

30 лв.                             

детски 
масажи 

частични масажи
цен
а

АФТЪР СКИ МАСАЖ                                                                                       

МАСАЖ НА ЛИЦЕ И СКАЛП                                                                       

МАСАЖНА ЯКА – ВРАТ И РАМЕНЕ                                                                

МАСАЖ НА ГРЪБ                                                                                          

МАСАЖ НА ГРЪБ И КРАКА                                                                              

МАСАЖ НА ГРЪБ С НАТУРАЛЕН МЕД                                                          

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Метод на лечение чрез натиск върху определени точки на стъпалата.

КИТАЙСКИ ЕНЕРГИЕН МАСАЖ                                               
Освобождава стреса и активира движението на енергията в тялото, 
като провокира самолечение на организма. Използват се торбички 
с Мунг, чрез които се активират енергийните  меридиани.  

МОРСКО ПРИКЛЮЧЕНИЕ                                                                       
Релаксиращ масаж с полюляване и топли пясъчни торбички за 
стъпалата, ръцете и гърба.

МАСАЖ „СЛАДЪК СЪН“    

МАСАЖ НА ГРЪБ  “КРАТКА ВАКАНЦИЯ”  
Релаксиращ масаж на гръб, ръце и скалп.   

25 мин.

25 мин.

25 мин.

25 мин.

30 мин.

30 мин. 

25 мин.

25 мин. 
               

30 мин. 

25 мин. 

20 мин. 

45 лв.  

45 лв.           

45 лв.           

45 лв.          

50 лв.           

55 лв.           

45 лв.  

45лв.                    

40 лв.           

35 лв.           

30 лв.                             

детски масажи 
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процедури в
турска баня

 (хамам)

цен
а

ОРИЕНТАЛСКИ ПИЛИНГ „КЕСЕ“                                                          
След затопляне в банята терапевт премахва излишния слой мъртви 
клетки от Вашата кожа със специално изработена мека ръкавица от 
копринени конци. 

ПИЛИНГ ЗА ТЯЛО „МЕД И КАФЕ”                                                        
Невероятно съчетание от натурално кафе, захаросан мед и билкови масла. 

ОРИЕНТАЛСКИ ПИЛИНГ С ПЕНЕН МАСАЖ   
Една чудесна комбинация от почистване на тялото с копринена ръкавица 
и класически масаж с ароматна пяна.

ОРИЕНТАЛСКА ПРИКАЗКА                                                                    
Терапията започва с ориенталски пилинг (кесе), продължава с релаксиращ 
ароматен пенен масаж и завършва с маска от водорасли на лице и тяло.

СУЛТАН МАСАЖ – МАСАЖ НА 4 РЪЦЕ 
В ТУРСКАТА БАНЯ С ГЛИНА            
Изпълнява се от двама терапевти в пълен синхрон с масло от сладък 
бадем и обогатена с минерали глина.

                                                       
                                          

30 мин.

30 мин.

55 мин.

90 мин.

50 мин.

65 лв.  

70 лв. 

105 лв. 

160 лв.  

155 лв. 

ХАМАМЪТ носи незабравимото чувство на приятна отпуснатост, чистота и свежест. Изборът на
този ритуал е чудесен начин за регулиране на обмяната на веществата и за отстраняване на натрупаните 
токсини в организма. Турската баня е и едно от най-ефикасните оръжия за борба със стреса.
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РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ НА ТЯЛО
(ЕДНА ЗОНА ПО ИЗБОР)
Намалява мастните натрупвания, редуцира целулита, 
възобновява колагена и стяга кожата. 
/ ПАКЕТ ОТ 5 ПРОЦЕДУРИ ПО 30 МИНУТИ /

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ                                                                    
/ ПАКЕТ ОТ 5 ПРОЦЕДУРИ ПО 40 МИНУТИ /                                                                       

МОДЕЛИРАЩ МАСАЖ НА ТЯЛО С
АМПУЛА L-CARNITINE

ОТСЛАБВАЩА И СТЯГАЩА ТЕРАПИЯ                                                   
                                          

30 мин.

               

40 мин.

50 мин.

55 мин.

50 лв.  

200 лв. 

65лв. 
275 лв.  

120 лв. 

90 лв. 

антицелулитни
и отслабващи

процедури

Т
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ПИЛИНГ НА ТЯЛО                                                                                           

ЕКСФОЛИАЦИЯ НА ТЯЛО С МОРСКА КАЛ И 
МОРСКИ СОЛИ                                                    
Луксозна ексфолираща грижа с морска кал от Мъртво море 
и реминерализиращи морски соли.

СПЕЦИАЛНА РЕЛАКСИРАЩА СПА ТЕРАПИЯ 
„INDOCEANE”              
Започва от Средиземноморието с ексфолиация на цяло тяло с кафява 
захар, морски соли и етерични масла от цитруси, преминава през Индия 
с релаксиращ масаж с аюрведа техники и завършва в Китай чрез маска за 
тяло с оризови екстракти и Лотос. 

РЕЛАКСИРАЩ СПА РИТУАЛ „ПОЛИНЕЗИЯ“                                              
Виртуалното пътешествие до островите на Полинезия започва с 
ексфолиация на тялото с бял пясък от Бора- Бора, морски соли и 
кокосови черупки, продължава с екзотичен ломи-ломи масаж, съчетан с 
топли пясъчни торбички, и завършва с нанасяне на подхранващо масло 
със златисти частици.

30 мин.

55 мин. 

90 мин. 

90 мин. 

. 
              

50лв.  

100 лв.

140 лв. 

140 лв.           

                   

терапии за
тяло „thalgo“,

франция
цен
а
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20 мин.

20 мин. 

25мин. 

25 мин. 

40 лв.  

40 лв.           

45 лв.           

45 лв.           

хидромасажни
терапии в

професионална
вана

цен
а

ПЕРЛЕНО-ВИХРОВ МАСАЖ                                                                          

ИНТЕНЗИВЕН РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ                                                         

ИНТЕНЗИВЕН ЛИМФЕН МАСАЖ                                                                

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ                                                                            

НАПРАВЕТЕ ИЗБОР ЗА  АРОМАТА НА ВАШАТА ВАНА:
• Таблетка с екстракти от лотос 
• Таблетка с микроводорасли и екстракти от бяла лилия 
• Соли за вана с Хвойна 

Т
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Л
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цен
а

МАНУАЛЕН МАСАЖ ПОД  ДУШ „ВИШИ“  
И ХРОМОТЕРАПИЯ    
/МОКЪР МАСАЖ, ХРОМОТЕРАПИЯ/

ОБВИВАНЕ С МИКРОНИЗИРАНИ ВОДОРАСЛИ                              
/ПАРНА БАНЯ, ТАЛАСОТЕРАПИЯ, ХРОМОТЕРАПИЯ И ДУШ „ВИШИ“/

ОБВИВАНЕ С КАЛ ОТ МЪРТВО МОРЕ И 
ЕКСФОЛИАЦИЯ С МОРСКИ СОЛИ
/ПАРНА БАНЯ, ЕКСФОЛИАЦИЯ, КАЛОЛЕЧЕНИЕ, 
ХРОМОТЕРАПИЯ И ДУШ „ВИШИ“/

ОБВИВАНЕ С ЛЕЧЕБНА ТОРФЕНА КАЛ                                               
/ПАРНА БАНЯ, КАЛОЛЕЧЕНИЕ, ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ НА ТЯЛО/

                                                       
                                          

50 мин.

65 мин.

65 мин.

90 мин.

125 лв.  

130 лв. 

130 лв. 

180 лв.  

Терапиите съчетават парна баня върху водно легло за отваряне на порите,
последвани от стягаща маска за тяло от кал или водорасли с цел извличане на токсините.
Използва се хромотерапия с шест различни цвята  и завършват с душ „Виши“

терапии с
водно легло

„aemotio“, италия

Т
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Първо кожата се размеква с парна баня, а след намазване на кал или глина се включва сауната.
При последващото стягане на маската се извличат токсините от тялото и се получава стягащ ефект.

40 мин.

40 мин. 

50 лв. 

50 лв.   
         

терапии
в расул

(индивидуална комбинация
от парна баня и сауна)

цен
а

ТЕРАПИЯ С ЛЕЧЕБНА КАЛ    

ТЕРАПИЯ С ГЛИНА                                                                                           
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Я
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Телефон за резервации:

777

маникюр М
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КЛАСИЧЕСКИ МАНИКЮР /ДАМСКИ И МЪЖКИ/    

ЕКСПРЕСЕН МАНИКЮР  /ДАМСКИ И МЪЖКИ/ 

ФРЕНСКИ МАНИКЮР  

ДЕТСКИ МАНИКЮР

МАНИКЮР С ДЕКОРАЦИЯ     

ДЕКОРАЦИЯ С КАМЪНИ  /1 бр./

ЛАК

ПОЛАГАНЕ НА ГЕЛ ВЪРХУ ЕСТЕСТВЕНИ НОКТИ  

НОКТОПЛАСТИКА С УДЪЛЖИТЕЛ И UV ГЕЛ   

ПОДДРЪЖКА С UV ГЕЛ        

СМЯНА НА УДЪЛЖИТЕЛ /1 бр./    

ИЗГРАЖДАНЕ С UV ГЕЛ  /1 бр./    

СВАЛЯНЕ НА НОКТОПЛАСТИКА                                                          

60 мин.      

20 мин.  

60 мин.   

15 мин.

70 мин.   

20 мин. 

120 мин. 

150 мин. 

120 мин.

30 мин.

              

35 лв.

20 лв.

40 лв.

15 лв. 

45 лв.

3 лв.

20 лв.

70 лв.

90 лв.

65 лв.

10 лв.

10 лв.

25 лв.

цен
а
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цен
а

МАНИКЮР С ШИЛАК   

ШИЛАК

ПРЕМАХВАНЕ НА ШИЛАК 

ПАРАФИНОВА                                                                                                
Парафинът има способност да увеличава количеството на функциони-
ращите капиляри, усилва се микроциркулацията на лимфотока, активи-
ра се работата на всички кожни жлези, стимулира кръвообращението 
на ръцете.

ПИЛИНГ                                                                                                            
Пилингът е много ефективен начин за борба с първите признаци на 
стареенето, с хипер пигментацията на кожата и е истинско спасение 
за суха или мазна кожа.

ХИДРАТИРАЩА                                                                                           
Терапията е обогатена с екстракти, които правят кожата на ръцете 
невероятно мека и гладка.
Витамините и ензимите подпомагат регенерирането на кожата.

90 мин. 

40 мин. 

20 мин. 

30 мин.   

20 мин.     

20 мин.                          

65 лв.

30 лв.

15 лв.

45 лв.

35 лв. 

35 лв. 

spa
терапии
за ръце
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Телефон за резервации:

777

педикюр

П
Е

Д
И

К
Ю

Р



КЛАСИЧЕСКИ ПЕДИКЮР  /ДАМСКИ И МЪЖКИ/     

ЕКСПРЕСЕН ПЕДИКЮР  /ДАМСКИ И МЪЖКИ/  

ФРЕНСКИ ПЕДИКЮР                                                                               

ПЕДИКЮР С ДЕКОРАЦИЯ       

ДЕКОРАЦИЯ С КАМЪНИ  / 1 бр. /                                                                  

ЗАЗДРАВИТЕЛ ЗА НОКТИ           

МЕДИЦИНСКИ ПЕДИКЮР                 

ПОЛИРАНЕ НА СТЪПАЛА   

ПЕДИКЮР С ШИЛАК      

ШИЛАК    

ПРЕМАХВАНЕ НА ШИЛАК                                                                      

70 мин.   

20 мин.

80 мин.  

70 мин.    

10 мин.   

90 мин.    

25 мин.  

120 мин.

40 мин.    

20 мин.                                                  

50 лв.

25 лв.

65 лв.

65 лв.

3 лв.

10 лв.

70 лв.

15 лв.

80 лв.

30 лв.

15 лв.

цен
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spa терапии
за педикюр

цен
а

30 мин.

20 мин. 

20 мин. 

. 
              

45 лв.  

35 лв. 

35 лв.           

                   

ПАРАФИНОВА                                                                                               
Парафинът има способност да увеличава количеството на функциони-
ращите капиляри, усилва се микроциркулацията на лимфотока, активи-
ра се работата на всички кожни жлези,
стимулира кръвообращението.
   
ПИЛИНГ                                                                                                         
Пилингът е много ефективен начин за борба с първите признаци на 
стареенето, с хипер пигментацията на кожата и е истинско спасение 
за суха или мазна кожа.

ХИДРАТИРАЩА                                                                                           
Терапията е обогатена с екстракти, които правят кожата невероятно 
мека и гладка. Витамините и ензимите подпомагат регенерирането на 
кожата.
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СПА ЦЕНТЪРЪТ НА АПАРТХОТЕЛ ЛЪКИ БАНСКО И СПА Е ВАШЕТО 
МЯСТО ЗА ОТМОРА,  СПОКОЙСТВИЕ И УДОВОЛСТВИЕ

Накити и ценности – препоръчваме да свалите всички накити преди 
посещението си в СПА центъра. Най-добрият начин да ги съхранявате е в 
сейфа в стаята Ви. СПА центърът не носи отговорност за каквито и да е вещи, 

оставени без надзор.

Резервация за СПА процедури – предварителната резервация на тел. 777 или 
СПА рецепция Ви гарантира, че ще получите желаната терапия в 

най-удобното за Вас време.

Предварителна информация – моля, при записването си да ни уведомите, ако 
страдате от високо кръвно налягане, алергия, разширени вени или друго 
заболяване или ако сте бременна. Тази информация ще даде възможност на 
нашия персонал да Ви предложи най-подходящата за Вас СПА терапия или 

процедура.

Ползване на СПА центъра – моля, бъдете при нас 10 минути преди запазения 
час, за да попълните здравния въпросник преди началото на вашата терапия.  
В случай на закъснение, това ще намали нейната ефективност и времетраене. 
Вашата терапия ще приключи навреме, за да не бъде ощетен следващият 
гост. Началото на терапията започва с часа на резервацията и приключва с 
напускането на СПА кабината. Времето за душ в стаята за терапии е 

процедурно време.

Анулиране на терапиите – моля, своевременно ни уведомявайте за Вашето 
желание за анулиране на предварително резервирания час за терапия. При 
анулация,  направена в деня  на терапията  или при неявяване за терапия, СПА 
центърът си запазва правото да задържи 80% от цената на заявената терапия.П
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Минимална възраст - за ползване на услугите в СПА центъра е 16 години. Ако 
сте под тази възраст, задължително трябва да бъдете с по-възрастен 

придружител.

СПА облекло – за ползване на терапиите в СПА центъра можете да обличате 
халат или дрехи, в които се чувствате удобно. Изискваме носенето на бански 
костюми при ползването на сауни и парни бани, а при ползването на басейна 
– бански и чехли. Задължително е взимането на душ преди ползване на 

басейн, както и между ползването на термалните помещения.

Предпочитания – за да получите очакваното удоволствие от терапията, моля 
да ни информирате за изискванията Ви по отношение на светлината, 
музиката, температурата в помещението, размяна на реплики или пълно 
мълчание. Не се притеснявайте да задавате въпроси или да изразявате 
мнението си за това, което става. Нещо повече, това ще позволи на терапевта 

да адаптира действията си в съответствие с Вашите желания.

Хранене – въздържайте се от обилна храна преди посещението си в СПА 
центъра. Приемът на алкохол или кафе не се препоръчва преди, по време на 
или непосредствено след СПА терапията. Консумацията на алкохол е 

забранена на територията на СПА центъра.

Цени – цените на всички терапии са в български лева, за един гост, с включен 
ДДС. Гостите на хотела могат да добавят СПА терапиите към сметката на 
стаята си. Клиенти на СПА центъра, които не са гости на хотела, заплащат 

стойността на ползваните терапии на рецепцията на хотела.



Телефон за резервации:

777


