Type of Treatment
To book your treatment, please call:

Luxury Treatments for Couples
Romantic Watsu
Treatment for a Couple

Hotel extension

לוקסורי זוגי ענבל
45

980

A massage for a couple that includes options
such as Swedish, reflexology, polarity, and
integrated treatments. Afterward, enjoy
relaxing in the bath with bath oils, wine, and
seasonal fruits. You can opt to follow your
treatment with breakfast, lunch, or dinner at
the hotel.

This experience focuses on cleansing and
purifying the skin, leaving it refreshed and
full of vitality.

Body Wrap

This treatment focuses on releasing pressure,
diminishing muscle pain and preventing
calcium loss with a special mineral wrap.
This treatment leaves the skin balanced and
tension free.

Pure Package

This treatment combines gentle peeling that
renews the skin’s cells and leaves the skin
feeling smooth and fresh, with a relaxing
body or facial massage.

Cleansing Package

A treatment combining peeling and body
wrapping.

45/60 750/850

טיפולי הזנה וטיפוח הגוף
45

360

45

360

75

480

Deep facial cleansing treatment,
for any skin type, leaving the skin
balanced and invigorated.

Men’s Purifying Facial Treatment

A special treatment for men, including
exfoliation as well as cleansing, firming and
purifying the skin.

90

550

טיפולי פנים
410

410

Swedish massage 60/45 minutes, followed by
breakfast or lunch.

אנטי אייג׳ינג

טיפול פנים ייחודי המשלב טכניקות עיסוי מיוחדות
ומסיכת אנטי אייג’ינג בריכוז גבוה עם תמציות ארומתרפיות
המסייע להצערת העור ותחושת מתיחה ובהירות עור
.הפנים הדגשת מתאר הפנים

75

520

טיפול מיני ליפטינג

טיפול המשלב טכניקות עיסוי להמרצת הדם ומסיכת פנים
 מעניקה הזנה לחות והחלקת,ייחודית למיצוק עור הפנים
.קמטים

70

440

ניקוי עמוק

 ממריץ ומותיר את עור,יקוי פנים עמוק לפי סוג העור
.הפנים מאוזן וחיוני

70

440

טיפול פנים לגבר

טיפול פנים יוקרתי לגבר הכולל ניקוי וחידוש העור לקבלת
.חלק והענקת תחושת מיצוק, עור רווי רגוע

סוג הטיפול
קלאסים
45/60

310 / 360

A classic, medium-intensity European massage to
relax and release muscular tension.

Combination Massage

A massage combining several techniques chosen by the
therapist and the recipient for optimal results.

A Western treatment that eases tension in one or two
chosen areas of the body.

Aromatherapy Massage

This multi-sensual experience relaxes and purifies the
body with essential oils from natural plants.

Polarity
A tension-relieving massage of the scalp, feet, and
hands that offers total relaxation from head to toe.

Prenatal

A gentle and soothing treatment which reduces
feelings of heaviness and other common types of
discomfort during pregnancy (suitable beginning in
the 16th week).

45/60/75/90

310/360/450/530

חדש! חבילות ימי כיף לזוג
45/60 400/450
ליחיד
per person

45/60 550/600
ליחיד
per person

פינוק בוקר

 דקות עם45/60 עיסוי שוודי או משולב
.ארוחות בוקר או ארוחת צהריים

פינוק בוקר וצהריים

 דקות שוודי או משולב עם ארוחת בוקר60/45 עיסוי
.וארוחת צהריים

 שינוי יש/  דקות לפני מועד תחילת הטיפול • על כל ביטול20  יש להגיע. ביום הטיפול בלבד,כל המחירים כוללים כניסה לספא וחדר הכושר • סאונה רטובה ויבשה ובריכת המלון
. ומעלה16  מותנה בחתימה על הצהרת לפני תחילת כל טיפול • התשלום עבור הטיפולים ייעשה לפני תחילת הטיפולים • הכניסה למתחם הספא הוא מגיל. שעות מראש4 להודיע

עיסוי שבדי

 משפר את,עיסוי אירופאי קלאסי המסייע בהמרצת זרימת הדם וניקוז רעלים
.מראה העור ומקל על מתח שרירים

משולב

.עיסוי המשלב מספר טכניקות שנבחרות ע”י המטפל הנבחרות

45/60/90
45/60/75/90

360/450/530
310/360/450/530

עיסוי רקמות עמוק

טכניקת עיסוי עמוקה וממוקדת לשחרור נקודת מתח באזור אחד
.או שניים בגוף

טיפול ארומתרפי

עיסוי מרגיע ומטהר בשמנים ארומתראפיים המופקים מתמציות צמחים
. מעניק חוויה רב חושית. ומותאמים באופן אישי

45

310

פולאריטי

. ידיים וקרקפת בלבד, עיסוי בכפות רגלים- טיפול קצוות הגוף

45/60

310/360

נשים הרות

טיפול עדין ומלטף המפחית את תחושת הכבדות ומונע בעיות שכיחות בזמן
. ואילך16  משבוע. מצוין לתמיכה ורוגע.ההיריון

מיוחדים

Special Treatments
Extreme Beauty – Four Hands

Simultaneous facial, hand, and foot massage
administered by two therapists.

Extreme Beauty – Two Hands

A relaxing treatment combining facial or body
treatment with foot peeling.

Ayurveda

“The science of life”- a traditional Indian treatment using
hot sesame oil, involving long and gentle movements
followed by pouring oil on the “third eye” and a soothing
scalp massage. Treatment is performed while the
recipient is unclothed yet appropriately covered.

Abianga

Oil libation with warm seasame oil over the entire
body, ending with a short scalp massage.

Shirodhara

Oil libation in the center of the forehead,
accompanied by a face and scalp massage.

Watsu

Deeply meditative experience that combines floating in
water with continued pressing, stretching and rocking,
enabling relaxation, looseness, and tranquility.

Reflexology

Acupressure is applied on reflex points of the feet
which correspond to different organs and glands of the
body, to stimulate energy flow and restore balance.

Hot Stones

A treatment that combines use of warm basalt stones
and cold marble stones. A relaxing treatment that
wraps you with warmth and softness an unforgettable experience.

60

590

Hot and Cold Stones

Combining warm basalt stones with cool marble, this
treatment uses massage and the placing of stones to
release muscular tension, enhance the metabolism,
improve blood and lymph circulation, eradicate toxins
and restore the body’s natural balance.

Thai

A treatment involving the use of the therapist’s hands
and feet that provides sensational release by means of
stretching and deep massage techniques. Treatment
is performed on a mattress and the recipient wears
comfortable clothing.

 ידיים4 – אקסטרים ביוטי

. בתיאום מושלם לטיפול פנים ועיסוי רגלים, מטפלים בו זמנית2 עיסוי המשלב
וידיים

60/70

450/530

 ידיים2 – אקסטרים ביוטי
.או גוף ופילינג לכפות הרגלים

60

450

טיפול מרגיע המשלב טיפול פנים

איורוודה

“ידע החיים” – עיסוי הודי מסורתי בשמן שומשום חם המתבצע בתנועות
,איטיות ארוכות ועדינות
.מלווה בנסך שמן על “העין השלישית” ועיסוי קרקפת
.הטיפול מתבצע ללא בגדים עם כיסוי מתאים

45

360

אביאנגה

 אטיות וארוכות לאורך כל,טיפול הודי בשמן שומשום חם בתנועות עדינות
. הטיפול מתבצע ללא בגדים עם כיסוי מתאים.הגוף

25
45

220
360

שירודרה

. ”נסך שמן שומשום חם על “העין השלישית
.מלווה בעיסוי מרגיע לקרקפת ולפנים

וואצ’ו טיפול במים

משיט ומותח בעדינות את המטופל,  המטפל מציף,הטיפול מתבצע במים
 הטיפול גורם, תוך כדי נעשה עיסוי תחת המים בעזרת לחיצות,על גבי המים
. ריחוף והפגת מתחים, איזון,לתחושת רוגע

45/60

310/360

רפלקסולוגיה

 ליצירת תהליך ריפוי, המשקפות את מפת הגוף,לחיצות על נקודות בכף הרגל
.המביא לאיזון כללי

75

480

אבנים חמות

 משולבות עם חום חודר של אבני, תנועות עדינות בטכניקת העיסוי השבדי
 אשר על פי, אבנים חמות מונחות על שבע הצ’אקרות.בזלת ושמנים אתרים
מסורות המזרח נחשבות למרכזים האנרגטיים בגוף בכדי לשפר את זרימת
, אבנים חמות יעילות לחיזוק המערכת החיסונית.האנרגיות ולאזן בין גוף ונפש
הגברת חילוף החומרים וסילוק וניקוי רעלים

הסרת שיער בשעווה

,המחיר משתנה בהתאם לאיזור הנבחר בגוף
. ש״ח80 -החל מ

New! Packages for Couples

Pampering Day

החדרת לחות

טיפול פנים מרענן המעודד יצירת תאים חדשים באמצעות
.ניקוי והחדרת לחויות המתיר את הפנים לחות וזוהרות

Cost varies depending on which part of the
body is waxed. Starting from 80 NIS.

Swedish or combined massage lasting 45 or
60 minutes, followed by breakfast or lunch.

חבילת טיהור

. טיפול המשלב פילינג ועטיפה

Body Waxing

Morning Indulgence

חבילת פיור

טיפול המשלב פילינג עדין המחדש את שכבת תאי העור
 לאחר הפילינג נמשיך עם, ומשאיר את העור חלק ורענן
.עיסוי מרגיע לבחירה לגוף ולפנים

50

Deep Cleansing Treatment

עטיפת גוף

בטיפול זה גופך נעטף בעטיפת גוף מינירלית ייחודית
המחממת את העור להזנה ומתיחת העור מעניקה תחושת
.שחרור הזנת העור

Anti Aging

A treatment combining massage techniques
to improve blood flow and a special face
mask, nourishing your skin and leaving it
firm and moisturized.

פילינג גוף
הטיפול מתחיל בקרצוף הגוף עם פילינג עדין לניקוי הגוף
 חידוש,ולהשלמת הטיפול מריחת קרם גוף עשיר במינרלים
. מעניק לעור תחושה קטיפתית וחיוניות, תאים עיצוב

50

Mini Lifting Treatment

Swedish Massage

Deep Tissue Massage

Moisturizing Treatment

A facial that address all signs of aging,
combining special massage techniques and
an anti-aging aromatherapy mask that
moisturizes your skin, improves the contours
of the face, and promotes overall beauty and
youth.

פינוק רומנטי

עיסוי חוויתי זוגי לבחירה שלאחריו ניתן להתרווח באמבט
השמנים ולהתפנק עם יין ופירות העונה ניתן להוסיף
.ערב במלון/צהריים/ארוחות בוקר
. משולב, פולארטי, רפלקסולוגיה,**שוודי

Facial Treatments
A facial treatment that cleans and
moisturizes the skin, promoting new skin
cell growth and leaving the skin healthy and
glowing.

Type of Treatment
Classic Treatments

Nurturing Body Treatments
Body Peeling

Treatment Options

וואטסו רומנטי זוגי במים

 דקות טיפול45  מתחילים,הטיפול מתבצע בשעות הערב
 דק’ של פינוק סביב הבריכה עם20 במים ולאחר מכן עוד
 ניתן גם להוסיף ארוחת ערב. דקות65 יין ופירות – סה”כ
.רומנטית במסעדת סופיה

This treatment, which takes place in the
evening, starts out with 45 minutes of
water treatment followed by 20 minutes of
relaxation by the pool, where wine and fruit
are provided - for a total of 65 minutes of
ultimate pampering. You can opt to finish
the day with a romantic dinner at the Sofia
restaurant.

Romantic Pampering

תפריט טיפולים

סוג הטיפול

75

480

אבנים חמות קרות

שילוב טיפול של אבנים חמות ואבנים קרות לעיסוי בשילוב של שמנים אתרים
, מחייה, ממריץ, השילוב בין שני סוגי האבנים מעורר,הם
.מרענן ונותן תחושת שחרור

45/60/90

310/360/530

תאילנדי

עיסוי המביא לתחושת שחרור עמוקה בעזרת לחיצות ומתיחות של המטפל
. העיסוי מתבצע על מזרן ובלבוש נוח.המשתמש בידיו ורגליו

