
 

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ 

50 мин - 70 лв. / 30 мин – 45 лв. 

Класическият масаж има благоприятен ефект като премахва 
натрупаната умора върху цялото тяло от заседналия начин на 
живот, както и хроничната болката в гърба и кръста. Масажът 
засилва кръвообращението, подобрява лимфната система, както и 
дейността на нервната система. Класическият масаж е отлично 
профилактично средство за всекидневно здраве! 

 

АРОМА МАСАЖ (ПОРТОКАЛ И КАНЕЛА /РОЗА)  

50 мин - 75 лв. / 30мин – 50 лв. 

Създаден за намаляване на стреса и напрежението в мускулите. 
Канелата има лечебни свойства, активизира концентрацията на ума 
и зрителната памет. Портокалът действа мобилизиращо и 
повишава настроението.  

Арома масажът с роза има противоалергично и омекотяващо 
действие, зарежда с енергия тялото, възстановява тонуса при 
състояние на умора, отстранява стреса. Масажният крем за тяло с 
етерично масло от българска маслодайна роза има силно изразено 
регенериращо, хидратиращо и подмладяващо действие. Уникалното 
розово масло прави кожата гладка, мека и еластична. То има цялостно благотворно въздействие и създава усещане за 
лукс. 

 

ДЪЛБОКОТЪКАНЕН  МАСАЖ  

50 мин - 85 лв. / 30 мин – 60 лв. 

Използват се различни похвати, целящи засилване на 
кръвообращението и подобряване на лимфопотока. Въздейства на 
дълбоките слоеве на мускулатурата. Подобрява подвижността и 
еластичността на тъканите . 

 

ТАЙ  МАСАЖ  НА  МАСАЖНА  МАСА 

75 мин - 95 лв. 

Традиционен хамам масаж с пяна в съчетание с маска на цяло тяло 
от 100% натурален шоколад. Какаото подхранва кожата с ценни 
хранителни вещества и витамини, като едновременно с това 
подпомага производството на т. нар. хормони на щастието. 

 

 



РЕЛАКСИРАЩ  МАСАЖ  „КЕЛАРА“ 

75 мин - 95 лв. 

Цялостно релаксиращо пътешествие, от главата до петите. Включва 
масаж на ходилата, релаксиращ масаж на тяло, масаж на скалпа, шията 
и раменете, използвайки различни източни масажни техники. 
Върховна и луксозна процедура, която отпуска болките и 
напрежението в мускулите, хидратира тялото, подхранва и подобрява 
цялостната структура на кожата, оставяйки Ви в дълбоко усещане за 
покой.  

 

МАСАЖНО  ПЪТЕШЕСТВИЕ  ВОЯДЖЪР 

75 мин - 105 лв.  

Уникално пътешествие по цялото тяло, включващо масаж на лице и скалп както и техники за разтягане и отпускане, с 
които се постига нежно и едновременно с това стимулиращо въздействие. Съставките подпомагат детокс ефекта и 
хидратирането на кожата. 

 

ХАВАЙСКИ  МАСАЖ  ЛОМИ  ЛОМИ  

60 мин - 85 лв.  

Източен - хавайски масаж, при който се работи с палците, кокалчетата 
на пръстите, с ръцете от китката до лакътя и с лакти, рисувайки 
ритмични „танцувални” движения по цялото тяло. Масажът подобрява 
кръвообращението, увеличава потока на полезни вещества и 
освобождава душата от безпокойства, страх, притеснение и други 
негативни емоции.  
 
ШИРОДАРА 

40 мин - 99 лв. 

Състои се от подготвително енергийно въздействие върху мармите  
на главата и същинско въздействие върху чакрата на третото око чрез 
маслена струя. Това е ритуал, при който човек може да изпадне в 
полумедитативно състояние: състояние на пълен покой и хармония. 

 
МАСАЖ С ТОПЛИ  ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ  

60 мин - 85 лв.  

Масажът с топли вулканични камъни е древно лечебно изкуство. Тази 
уникална форма на масаж се извършва с гладки, затоплени камъни. 
Топлината помага на мускулите да се отпуснат. 



МАСАЖ С ТОПЛИ  ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ И ВОДОРАСЛИ 

75 мин - 105 лв. 

Затоплени водораслови листа от Атлантически океан, наситени с 
витамини и минерали, се нареждат на пластове по тялото, а върху тях 
топли вулканични камъни, които повишават многократно 
проникването на полезните вещества.  Тази процедура надхвърля 
всеки нормален масаж и има за цел да отстрани всякакво 
напрежение, като релаксира комплексно съзнанието и тялото.  
 
АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ   

35 мин - 60 лв. 

Активен зонален масаж, който намалява целулита и разкрива 
естествената красота на Вашето тяло чрез подобряване на 
микроциркулацията, оптимизиране на липолизата и укрепване на 
епидермиса.  

 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ     

30 мин - 55 лв.  

Всяка точка от ходилото се обработва чрез разнообразни масажни 
техники, които подобряват функционирането на точно определен 
орган, съответстващ на обработваната точка. Масажът е 
изключително приятен и полезен. 

 

МАСАЖ С МЕД  

30 мин - 50 лв.  

Детоксикиращият масаж с мед се извършва посредством специфични 
похвати и движения. През порите на кожата се извличат токсините 
натрупани в организма. Медът внася по естествен начин в тялото така 
необходимите за него витамини и микроелементи, което води до 
повишаване на имунитета.  

 

 

 

 

 

 

 



СПА ЕТИКЕТ 
1. Препоръчваме ви да дойдете 15 минути преди времето на вашата резервирана услуга. За да имате време да се 

регистрирате, облечете и да си починете.  
2. В случай, че закъснеете повече от десет минути времето за вашата процедура ще бъде намалено съответно, но 

вие ще заплатите пълната и стойност.  
3. По желание преди вашия ангажимент вземете топъл душ, който ще ви помогне да се отпуснете и направите 

вашата процедура по приятна.  
4. По време на масаж обикновено гостите са без бельо, но закрити с голяма хавлия. Само част от вашето тяло ще 

бъде открита, ако за вас е по удобно да бъдете с бельо или бански това не е проблем.  
5. Ползването на басейн, сауна и парна баня винаги е преди процедурите за лице и тяло.  
6. Ако сте резервирали две терапии масажът на тяло винаги е преди процедурата на лицето.  
7. Ако изпитвате някакво неудобство по време на вашата процедура – натиск, музика, температура на стаята – молим 

да ни кажете. Терапевтът ще направи веднага необходимата корекция.  
8. Ако желаете да се отблагодарите персонално на вашия терапевт, рецепционист, може да оставите на 

определеното място на рецепция вашия комплимент.  
9. Отказ от резервация – от учтивост към другите гости и към членовете на нашия екип, молим за 24 часа 

предупреждение за отказ от резервация.  
10. Спа центърът не носи отговорност за изгубени или повредени лични принадлежности включително дрехи или 

аксесоари.  
11. Забранено е внасянето на храна, алкохол и други напитки в СПА центъра.  
12. Всички цени и услуги са обект на промяна без предварително предизвестие.  
13. Можете да направите незабравим спа подарък с нашите услуги. Картите за подарък могат да бъдат употребени за 

покупката на козметични продукти и услуги в спа центъра. Те могат да бъдат използвани в срок от три месеца от 
датата на покупката им.  

14. Всички карти за подарък трябва да бъдат предоставени на служителите на спа рецепция.  
15. Сексуални действия, коментари и намеци към нашите служители ще доведат до незабавно прекратяване на масажа 

или процедурата. 


