
 קתרזיס
 שילוב של פילינג גוף מבוסס מינרלים מים המלח 
 ומסופק במגוון מרקמים, ניחוחות אקזוטיים לצד 

 עיסוי קלאסי מפנק ומרגיע.
70-90 דקות

 איורוודה
 טיפול הודי מסורתי עתיק בשמן שומשום חם. 

 הטיפול משלב טיפול גוף מפנק ונסך שמן חם על 
 "העין השלישית" ועיסוי קרקפת מפנק. הטיפול מתבצע 

 ללא בגדים ועם כיסוי מתאים.
70 דקות

איורוודה עם אבנים חמות
טיפול עוצמתי ומפנק המשלב איורוודה, נסך שמן שומשום 

 חם וטיפול באבנים חמות. טיפול מפנק ומעורר חושים.
70 דקות

 אבנים חמות
 טיפול חם ומלטף באמצעות אבני בזלת מחוממות בשמן 
 שומשום חם, ושמנים ארומטיים בעלי ניחוחות עמוקים. 

70 דקות

 טיפולי הכס
 מגוון טיפולים יוקרתיים, ביניהם תמצאו 
 שילובי טיפולים ארוכים שנבנו עבורכם 

 תוך חשיבה מוקפדת על מקצועיות, 
איכות, פינוק ונהנתנות.

 ₪ 784 / 661

₪ 525

₪ 565

₪ 525

בסופי שבוע ובחגים תחול תוספת של 50 ₪ על כל הטיפולים
לטיפול זוגי תחול תוספת של 100 ₪ בנוסף למחיר הטיפולים



טיפולי הקיסר
 מגוון טיפולים בני 50/70 דקות 

לשמירה על איזון, בריאות והרמוניה 
בין הגוף לנפש.

 שבדי קלאסי
 עיסוי אירופאי קלאסי לשחרור שרירים כואבים 

ולהפגת מתחים. חווית התחדשות מרגיעה ומרעננת במיוחד.
50/70 דקות

רפלקסולוגיה 
טיפול עוצמתי ומפנק המשלב איורוודה, נסך שמן שומשום חם 

 וטיפול באבנים חמות. טיפול מפנק ומעורר חושים.
50 דקות

 הקיסר
 טיפול במספר טכניקות עיסוי ובהרכבתו 

בהתאמה אישית עבורך.
50/70 דקות

 שמים וארץ
 עיסוי עדין לקצוות הגוף העיקריות, 

הקרקפת, כפות הרגליים והידיים.
 50/70 דקות

 עיסוי לנשים הרות
 טיפול עדין ומלטף המפחית את תחושת הכבדות 

 במהלך ההיריון. עיסוי מרגיע ותומך בכל מערכות הגוף. 
 הטיפול מבוצע החל משבוע 16 ואילך.

 50 דקות

 רקמות עמוקות
 טיפול איטי, עמוק וממוקד באזורים נרחבים 

 על פי בחירתך. בעזרת לחיצות ותנועות עיסוי ממוקדות 
 ניתן להגיע לשכבות העמוקות של השריר, לשחרר 

 ולמוסס אזורי לחץ תפוסים.
50/70 דקות.

בסופי שבוע ובחגים תחול תוספת של 50 ₪ על כל הטיפולים
לטיפול זוגי תחול תוספת של 100 ₪ בנוסף למחיר הטיפולים

 ₪ 395 / 475

 ₪ 425 / 505

 ₪ 405 / 485

 ₪ 405 / 485

 ₪ 405

 ₪ 395



• אנו ממליצים לבצע הזמנה טרם ההגעה כדי להבטיח
 את מקומך, וכן להיעזר באחד מיועצינו לקבלת 

 מידע אודות הטיפולים, להתאמת הטיפול 
המתאים ביותר עבורך.

• מחיר הטיפול כולל כניסה חופשית לספא ומתקניו.

• נא לא להגיע לספא עם חפצים יקרי ערך, ההנהלה 
אינה אחראית על כל אובדן או נזק לרכוש יקר ערך.

• כדי ליהנות מחוויית הספא, נבקשך לא להפעיל טלפון
נייד באזור הספא ולשמור על השקט.

 • יש להגיע רבע שעה לפני מועד התחלת הטיפול. 

• במקרה של הגעה באיחור, נאלץ לקצר את הטיפול 
 מתוך התחשבות בלקוח הבא. על ביטול טיפול יש 

 להודיע עד 24 שעות מראש. ביטול ללא הודעה מראש 
או אי הגעה יחויבו ב-50% מעלות הטיפול.

• הכניסה לטיפולים מחייבת חתימה על הצהרת בריאות.

• מטפל יפסיק את הטיפול במקרה שירגיש כי התנהגות
האורח אינה הולמת ואינה מכבדת.

• הכניסה למתחם הספא היא מגיל 16 ומעלה.

• טיפ עבור המטפל אינו חובה, אך יתקבל בברכה.

מידע כללי


