Reservasyon için 333’ü arayın

S PA K L A S İ K L E R İ

Süre
90 dk

€
30

İSVEÇ MASAJI
Sert ve yumuşak teknikler bir arada kullanılarak yapılan bu masaj ile hedefimiz, tercihinize göre kullanılan aromalı masaj
yağları ile tüm kaslarınızı gevşetirken stresinizi almaktır.

55/80 dk

45/60

REFLEXOLOGY
Özel bir teknikle ayaklara yoğunlaşarak uygulanan bir masajdır. Ayaklardaki refleks noktaları yardımıyla tüm vücüda ve
organlara ulaşılarak vucüttaki her türlü gerginlik giderilir.

40 dk

30

DERİN DOKU MASAJI
Derin doku masajı sert baskı ve daha derin kas katmanlarına ulaşmak için yavaş vuruş tekniği ile yapılır. Kronik ağrılar,
boyun tutulması, üst sırt ve bel ağrısı gibi alanlarda ve bacak kas gerginliğinin giderilmesinde fayda sağlar. Baskı ve
vuruşlar tercih ettiğiniz oranda uygulanabilir.

55/80 dk

50/70

HEDEF BÖLGE MASAJI
Kronik kas ağrısı, yaralanma rehabilitasyonu, bel ağrısı, kas tutulmaları veya düşme, çarpma sonrası oluşan sakatlıklar
ve bölgesel sorunlara odaklanır.

30 dk

25

İKİ KİŞİYE ÖZEL
Çiftlere özel hazırlanmış masaj odamızdaki romantik atmosferde, etkisini uzun süre
hissedeceğiniz bu terapi, klasik masaj ile başlayıp, kaslarınızdaki tüm gerginliği alan ayak masajıyla devam edip, baş ve
yüz masajı ile son bulacaktır.

80 dk

100

SPA GİRİŞ

TÜRK HAMAMI

Süre

€

HAMAM KESE
Öncelikle kese yardımıyla cildiniz temizlenerek, ölü hücrelerin vücuttan arındırılması ve cildinizin temizlenerek, tekrar
nefes alması sağlanır. Kesenin ardından rahatlatıcı sabun uygulanır.

40 dk

40

KLASİK HAMAM
Hamam keseye ek olarak, özel yağlar eşliğinde klasik hamam terapisinde uygulanan dairesel hareketlerle yapılan masajda
özellikle kafa derisine, el ve ayaklara yoğunlaşarak beden yeniden canlandırılır.

55 dk

60

SULTAN TERAPİSİ
Bu masaj seçiminize göre esmer şeker, kahve veya bal kristalleriyle yapılan vücut peelingiyle başlar. Siz aromatik köpüklerle
kaplı bir şekilde uzanırken, başınıza, boynunuza ve omuzlarınıza özel yağlar eşliğinde dairesel hareketlerle masaj yapılır.

70 dk

110

İKİ KİŞİLİK HAMAM
Bu unutulmaz yolculuk, saunada başlayıp, masajınız öncesi, Türk hamamında oturak kese köpüğü ile devam ettikten
sonra, çiftlere özel hazırlanmış masaj odamızın romantik atmosferinde, kaslarınızdaki tüm gerginliği alan ayak masajıyla
başlayıp baş ve yüz masajıyla son bulacaktır.

100 dk

160
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KLASİK MANİKÜR
Parmaklar ılık suda bekletilir, tırnak etleri temizlenir, tırnaklar törpülenip şekillendirilir, mini masaj ve tercih ettiğiniz bir
oje uygulanır.

Süre
55 dk

KLASİK PEDİKÜR
Ayak pamaklarınız ılık suda bekletilir, tırnak etleri temizlenir, tırnaklar törpülenip şekillendirilir, mini masaj ve tercih ettiğiniz
bir oje uygulanır.

55 dk

EXPRES MANİKÜR
Acelesi olanlar için bu hızlı bakımda, tırnak temizleme, törpüleme ve oje uygulanır.

30 dk

EXPRES PEDİKÜR
Acelesi olanlar için bu hızlı bakımda, ayak tırnaklarının temizlemesi,
törpüleme ve oje uygulanır.

30 dk

•
•
•

SPA veya Hamam bakımı alanlardan, giriş ücreti alınmayacaktır
24 saatten az bir sürede iptal bildiriminde bulunulması halinde, rezerve edilen hizmet tutarının %50’sine eşit bir ödeme ile sonuçlanacaktır
NO SHOW halinde hizmet tutarının %100’ü tahsil edilecektir

