
BODY & SOUL
Spa Lounge

wellness treatments



КласичесКи частичен масаж | ClassiCal partial massage
25 min | 45 BGn

КласичесКи масаж на цяло тяло | ClassiCal full body massage
50 min | 75 BGn

ароматерапевтичен масаж | aromatherapy massage
50 min | 80 BGn

арома масаж | aroma massage
50 min | 85 BGn

релаКс със злато и лифтинг | relaxation with gold and lifting
50 min | 85 BGn

Хидратиращ масаж на цяло тяло | full body hydrating massage
50 min | 85 BGn

възстановителен масаж | reCovery massage
50 min | 85 BGn

възстановителен частичен масаж | partial reCovery massage
25 min | 45 BGn

дълбоКотъКанен масаж | deep tissue massage
50 min | 95 BGn

масаж с вулКанични Камъни | massage with volCaniC stones
60 min | 90 BGn

спортен масаж с магнезиЙ | sports massage with magnesium
45 min | 85 BGn

масаж на гръб с мед | baCK massage with honey
25 min | 50 BGn

гръб, глава, масажна яКа | baCK, head, neCK massage
30 min | 65 BGn

антицелулитен масаж | anti-Cellulite massage
30 min | 65 BGn

ревитализиране на гръб, лице и сКалп
revitalizing the baCK, faCe and sCalp

60 min | 85 BGn
масаж на гръб и КраКа | baCK and foot massage

50 min | 85 BGn
масаж на глава | head massage

20 min | 35 BGn
рефлеКсотерапия на стъпала | foot reflexology

30 min | 55 BGn
масаж на стъпала с мед | foot massage with honey

30 min | 65 BGn
детсКи масаж (под 12 години)| Kids massage (under 12 years)

30 min | 40 BGn

КласичесКи масажи | ClassiCal massages



ориенталсКи пилинг | oriental peeling
30 min | 55 BGn

ориенталсКи пилинг и масаж с пяна
oriental peeling and foam massage

30 min | 85 BGn

“султан” масаж | “sultan” massage
90 min | 135 BGn

“Хюрем султан” масаж (пилинг, масКа, масаж)
“hurem sultan” massage (peeling, masK, massage)

90 min | 135 BGn

специални процедури в турсКа баня
speCial proCedures in turKish bath

еКспресна терапия с морсКи перли 
express therapy with sea pearls

елиминиране на стреса и детокс на коремната област и талията. 
масаж с морски перли.

eliminate stress and detox in the abdomen and waist area. massage with sea pearls.
30 min | 65 BGn

Комфортна топла енергия с троЙно деЙствие
Comfortable warm energy with triple aCtion

терапия, осигуряваща реминерализация , отслабване и стягане. 
включва пилинг, активиращ лосион, маска и масаж.

therapy for remineralization, weight loss and tightening. 
includes peeling, activating lotion, mask and massage.

60 min | 95 BGn

ритуал за детоКс и пречистване
ritual for detox and purifiCation

пилинг на тялото, маска с водорасли, масаж.
body peeling, algae mask, massage.

60 min | 95 BGn

спа терапии и ритуал за тяло „детоКс“
spa therapies and body ritual “detox”



дървена вана с магнезиЙ | wooden bath with magnesium
30 min | 65 BGn

дървена вана с КалциЙ | wooden bath with CalCium
30 min | 75 BGn

минерална възстановяваща терапия с магнезиЙ
mineral reCovery therapy with magnesium

терапия в дървена вана за снабдяване на организма с магнезий. ексфолиация с 
магнезиев скраб, маска и масаж с магнезиево олио.

wooden bath therapy supplying the body with magnesium. exfoliation with 
magnesium scrub, mask and massage with magnesium oil.

90 min | 135 BGn

минерална възстановяваща терапия с КалциЙ
mineral therapy for CalCium restoration

Комплексна терапия в дървена вана от пилинг, маска и масаж за пълно 
възстановяване на духа и тялото.

Complex therapy in wooden bath with peeling, mask and massage for complete 
recovery of your mind and body.

90 min | 140 BGn

дървена вана „морсКа енергия“  | “sea energy”  wooden bath
натурална спа терапия, съдържаща 112 минерала. възстановяваща морска вана talasso 

oligo ,насища с минерали и микроелементи.
natural spa therapy containing 112 minerals. talasso oligo marine recovery bathtub, 

saturates the body with minerals and trace elements.
70 min | 135 BGn

дървен вана „морсКа вода“  | “sea water” wooden bath
благодарение на релаксираща терапия в дървена вана, масаж и пилинг, този комплексен 

ритуал подхранва и възстановява красотата на краката.
thanks to the relaxing wooden bath therapy, massage and peeling, this combined ritual nour-

ishes and restores the beauty of your feet.
60 min | 105 BGn

специални терапии за тяло с минерали 
speCial mineral body therapies



тонизирани КраКа | toned legs
намалява отоците и осигурява незабавно облекчение за подути крака. Краката 

възстановяват формата си и остават с усещане за лекота.
reduces swelling and provides immediate relief for swollen feet. the legs and feet 

restore to their shape and remain at ease.
30 min | 65 BGn

дълготраЙна нежност  | long lasting tenderness
деликатен спа ритуал за ексфолиация на тялото, последвана от нанасянето на 

тънък слой овлажнител, осигуряващ мекота на кожата.
a delicate spa ritual for exfoliation of the body, followed by the application of a thin layer 

of moisturizer to ensure the softness of the skin.
30 min | 65 BGn

терапия за ръце  | hand therapy
нежна грижа, редуваща релаксираща вана, пилинг и масаж за укрепване на 

ноктите. дарява ръцете с копринена мекота , подхранване и защита.
gentle care with alternating relaxing bath, peeling and nail massage. makes your 

hands  silky soft, provides nourishment and protection.
30 min | 65 BGn

Кадифени стъпала  | velvet feet
благодарение на релаксираща вана, масаж и пилинг, този комплексен ритуал 

подхранва и възстановява красотата на краката.
thanks to a relaxing bath, massage and peeling, this combined ritual nourishes and 

restores the beauty of your feet.
30 min | 70 BGn

зимен затоплящ масаж  | winter warming massage
Комбинация от класически, дълбокотъканен масаж , който едновременно 

освежава и подхранва кожата.
a combination of classical, deep tissue massage that simultaneously 

refreshes and nourishes your skin.
90 min | 150 BGn

еКспресно възстановяване след сКи
express reCovery after sKiing



Козметичен масаж | CosmetiC massage
20 min | 40 BGn

почистване на лице | faCial Cleaning
70 min | 90 BGn

масКа за лице | faCial masK
25 min | 30 BGn

процедура “д`арсонвал” | “d’arsonval” treatment
10 min | 15 BGn

диамантено миКродермабразио
diamant miCrodermabrasio

30 min | 45 BGn

процедури за лице | faCial proCedures

горна устна | upper lip > 10 BGn
почистване на вежди | eyebrows > 12 BGn

ръце | hands > 25 BGn
подмишници | armpits > 10 BGn

КраКа (до Коляно) | legs (to the Knee) > 10 BGn
цели КраКа | whole legs > 35 BGn

интимен триъгълниК | biKini area > 35 BGn

епилация жени | woman epilation

подмишници | armpits > 30 BGn
КраКа (до Коляно) | legs (to the Knee) > 30 BGn

цели КраКа | whole legs > 40 BGn 
гръб | baCK > 35 BGn

ръце | hands > 10 BGn

епилация мъже | man epilation



терапия d-tox | d-tox therapy
мануален почистващ ритуал, без да уврежда екосистемата на кожата.

a manual cleansing ritual without damaging the ecosystem of the skin.
30 min | 70 BGn

CoCoon Хидратация  | CoCoon hydration
Хидратация на кожата и намаляване на стреса. дълбоко и интензивно 

почиства кожата, като и придава сияен вид.
skin hydration and stress reduction. deep and intense cleanse of the skin, 

giving it a radiant appearance.
60 min | 95 BGn

CoCoon регенерация  | CoCoon regeneration
ревитализира и успокоява всяка уморена и девитализирана кожа. 

revitalizes and soothes tired and devitalized skin.
60 min | 95 BGn

lumin eClat – блясъК и Красота
lumin eClat – shine and beauty

терапия за подмладяване и повдигане на контурите на лицето. 
разкрива блясъка на кожата и заличава първите признаци на стареене.

therapy for rejuvenating and lifting the contours of the face.
it reveals the radiance of the skin and deletes the first signs of aging.

60 min | 120 BGn

лифт еКсперт | lift expert
терапия за стягане и повдигане на контурите на лицето. революционният 

комплекс age Control mg , помага за поддържането на младежкия вид на кожата.
therapy for tightening and lifting the contours of the face. the revolutionary 

age Control mg Complex helps maintain youthful skin.
75 min | 140 BGn

специални терапии за лице 
speCial faCial therapies

maria galland



поразителен еКспресен блясъК 
striKing express shine

за експресна хидратация и сияние с криотерапевтичен ефект. мигновено 
подхранва, освежава, тонизира и овлажнява уморената кожа.

for rapid hydration and radiance with cryotherapeutic effect. instantly nourishes, 
refreshes, tones and moisturizes tired skin.

25 min | 60 BGn

Крио “момент” | Cryo “moment”
Крио терапия с анти-ейдж действие. подходяща при фини линии и бръчки. 
лифитира, стяга, тонизира, придава сияние и блясък.  включваща енергиен 

дрениращ масаж на лице, шия и деколте, криотретиране с интензивен серум, 
адаптирана маска и допълнителен масаж на ръце.

anti-age Cryo therapy. suitable for fine lines and wrinkles. it lifts, tightens, tones, gives 
radiance and shine. including energy-draining face, neck and décolletage massages, 

intensive serum cryotherapy, a tailored mask and an additional hand massage.
60 min | 120 BGn

невероятно изживяване | inCredible experienCe
изискан, обгрижващ ритуал за лице, шия, деколте и околоочен контур. подхранва, 

подмладява, ревитализира, тонизира. балансира и детоксикира кожата, 
намалява тъмните кръгове и подпухването в зоната около очите. включва 

ексфолиране с ензимен пилинг или кварцова пудра, масаж на околоочен контур, 
енергиен дрениращ масаж, адаптирана маска, масаж на ръце, криотретиране на 

лицето, подхранващ кожата серум.
exquisite, caring ritual for your face, neck, neckline and eye contour. nourishes, 

rejuvenates, revitalizes, tones. balances and detoxifies the skin, reduces dark circles and 
puffiness in the eye area. includes exfoliation with enzyme peeling or quartz powder, eye 

contour massage, energy drainage massage, adapted mask, hand massage, 
face Cryotherapy, nourishing serum.

85 min | 240 BGn

специални терапии за лице 
speCial faCial therapies

anne semonin



индивидуално адаптирана терапия
tailor-made therapy

Комбинация от серуми и маски, в съчетание със знаковия енергиен дрениращ масаж, 
кожата ви възвръща своя комфорт, блясък и тонус. подходяща и за мъже.

a combination of serums and masks. Combined with the signature energy drainage 
massage, your skin instantly regains its comfort, radiance and tone.

60 min | 120 BGn 

оптимално обновяване  | optimum renewal
терапия за изравняване на тена. подходяща при пигментни петна, белези, бръчки. 

озарява, тонизира, омекотява и подмладява. включва механично ексфолиране с 
кварцова пудра, ефект на микродермабразио, пилинг с натурални буферни киселини, 

енергиен дрениращ масаж и допълнителен масаж на ръце, скалп или ходила.
therapy for better complexion. suitable for pigment spots, scars, wrinkles. 

it brightens, tones, softens and rejuvenates. includes mechanical quartz powder 
exfoliation, microdermabrasion effect, natural buffer acid peels, energy drainage 

massage and extra massage on hands, scalp or soles.
60 min | 140 BGn

перлен ултра лифтинг  | pearl ultra lifting
ексклузивна анти-ейдж терапия, ритуал за моментални видими резултати. забавя 
стареенето, стимулира лицевите мускули, контурира овала на лицето, подхранва и 
хидратира. с ултра лифтинг ефект комплекс от специално разработени масажни 

техники, пластифицираща маска, включваща ексфолиране с ензимен пилинг, 
регенериране с коктейл от серуми, лифтинг масаж, енергиен дрениращ масаж, 

адаптирана маска, перлена ултралифтинг маска, масаж на скалп, ръцете, ходила.
exclusive anti-age therapy, you can see the results immediately

slows the ageing of the skin, stimulates face muscles, improves the contour of the face, nour-
ishes and hydrates. with combination of ultra lifting massage techniques, plastifying mask 
including enzyme peeling exfoliation, regeneration of the skin with serum cocktail, lifting 
massage, energy drainage massage, tailor-made mask, pearl ultralifting mask, massage of 

the scalp, hands and feet.
85 min | 280 BGn

специални терапии за лице 
speCial faCial therapies

anne semonin



Хоризонтален душ | horizontal shower
Хидромасажен душ, наподобяващ летен дъжд, съчетан с пилинг. оказва успокояващо 
и отпускащо въздействие, засилва кръвообращението, повишава тонуса на кожата. 
hydromassage shower, reminiscent of summer rain. it has a soothing and relaxing effect, 

strengthens blood circulation, increases skin tone. gentle combination with peeling.
30 min | 65 BGn

расул терапия за двама с мароКансКа глина
 rasul therapy for two with moroCCan Clay

изключително приятен ритуал за двама, с помощта на който, ще се освободите 
от токсините и ще подобрите кръвообращението си. джакузи за двама с 

ритмичният звук на ромоленето на водата. за вашето уединение, комплимент от 
нас: пенливо вино, бонбони lindt, свежи плодове, ароматни свещи, сет trussardi. 

an extremely enjoyable ritual for two that will help you get rid of toxins and improve your 
blood circulation. this is followed by a Jacuzzi for two with the rhythmic sound of 

murmuring of water. for your romantic privacy, we compliment you with champagne, 
lindt chocolates, fresh fruit, aromatic candles, trussardi set.

120 min | 250 BGn

расул с мароКансКа глина | rasul with moroCCan Clay
расул терапията придава блясък и има изключително детоксикиращо действие.  
благодарение на мароканската глина, кожата ви е хидратирана, мека и гладка.

rasul therapy provides a shine and has an extremely detoxifying effect. thanks to 
the moroccan clay, your skin is hydrated, soft and smooth.

30 min | 45 BGn

минерализиращи дървени вани за двама 
mineralizing wooden baths for two

снабдяване с магнезий и коригиране на хронични дегенеративни състояния. 
supplies your body with magnesium and falleviates chronic degenerative conditions.

30 min | 120 BGn

шоКоладова терапия | ChoColate therapy
шоколадовата терапия е наслада за кожата и душата. eдна деликатна 
антистрес процедура, която възвръща свежестта и блясъка на кожата. 

последвана с лек почистващ пилинг, маска и масаж.
Chocolate therapy is a true delight for your skin and soul. this is a delicate 

antistress procedure that restores freshness and radiance to the skin. 
followed by a gentle cleansing peeling, mask and massage.

70 min | 120 BGn

премиум терапии
premium therapies



вана с органиК и водорасли voya
organiC algae voya bath

потопете се в дървена вана от ръчно събирани органик водорасли от дивия 
атлантически бряг на ирландия, за да почувствате естествената сила на 

природата. отстранява токсините, премахва болката в мускулите и ставите.  
подобрява обменните процеси, стимулира защитните сили в организма, укрепва 

имунитета, лекува дерматити, екземи и псориатрични плаки по кожата. 
immerse yourself in a wooden tub full of hand-harvested organic algae from the wild 
atlantic coast of ireland to experience the natural power of nature. removes toxins, 

eliminates muscle and joint pain. improves the metabolic processes, stimulates the body 
defense system, strengthens immunity, treats dermatitis and psoriatic plaques on the skin.

40 min | 75 BGn

масаж – ритуал с топли винени лапи „Cuvee speCiale”  
massage - a ritual with warm wine paCKs „Cuvee speCiale”

луксозен, обгрижващ и глезещ сетивата ритуал. използват се ленени лапи, 
изпълнени с фибри, люспи и семки от грозде сорт „Кюве специал“, комбинирано с 

топло натурално масло,за постигане максимално отпускане на тялото. редуват се 
специално подбрани мануални масажни техники и масаж с топли винени лапи. 

massage - ritual with warm wine pawsluxury, pampering and pampering sensory ritual. 
what we use is linen packs full with fiber, skins and seeds of the Cuvee special grape, 

combined with warm natural oil, for maximum body relaxation. special selected manual 
massage techniques are alternated with warm wine packs massage.

110 min | 190 BGn

private JaCuzzi for two
ако търсите усамотение и лично пространство в луксозна и уютна обстановка, 
нашето вип- предложение е точно за вас! помещението с вип джакузи, ще бъде 

специално подготвено с плато от свежи плодове, пенливо вино, бонбони, 
сет trussardi и ароматни свещи за романтика и комфорт.

if you are looking for privacy in a luxurious and cozy atmosphere, our vip 
offer is right for you! the vip Jacuzzi room will be specially prepared with a plateau of fresh 

fruits, champagne, chocolates and trussardi sets and aromatic candles 
for romance and comfort.

60 min | 140 BGn       120 min | 195 BGn

луКсозен ритуал „душа и тяло“ 
luxurious “body and soul” ritual

ексклузивна комбинация от техники и ритуали с подмладяваща сила. 
нежно ексфолиране на лицето, енергиен дрениращ масаж със 

специално избрани от вас серуми.
an exclusive combination of techniques and rituals with rejuvenating 

power. gentle exfoliation of the face, energy drainage massage with 
specially selected serums.

110 min | 190 BGn
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