
טיפולי קיסר
 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.

אדמה
 עיסוי עתיק יומין לכפות הרגליים, טיפול נקודתי 

 בכפות הרגליים, בעל השפעה מידית על כפות הרגליים 
ועל הגוף כולו. 50 דקות.

 הקיסר
 טיפול במספר טכניקות עיסוי ובהרכבתו 

בהתאמה אישית עבורך.

 שמים וארץ
 עיסוי עדין לקצוות הגוף העיקריות, 

 הקרקפת, כפות הרגליים והידיים.

 דרך המשי
 עיסוי ארומתראפי עדין, רך ומלטף מבוסס שמנים 

 ארומתרפיים המופקים מצמחים ומותאמים במיוחד עבורך.

 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.

 טיפול זוגי
 חוויה זוגית מפנקת בחדר פרטי עם צמד מטפלים 

 שיספקו לכם עיסוי מרגיע, מלטף ומפנק ויעניקו לכם 
 חוויה זוגית מופלאה וייחודית. לסיום טבילה בג'קוזי חלב 

קליאופטרה בליווי כיבוד מפנק. 70 דקות.

 470 / 360 ש״ח 

370 ש״ח

470 / 370 ש״ח

470 / 370 ש״ח

480 / 370 ש״ח

360 ש"ח

920 ש״ח

בסופי שבוע תחול תוספת של 50 ש״ח על כל הטיפולים



 עיסוי רפואי
 עיסוי עמוק ועוצמתי במהלכו המטפל משתמש 

 במספר טכניקות המותאמות למצבו הרפואי. 
 הטיפול עשוי לסייע בהפחתת כאבי שרירים, 
הפחתת מתח בשרירים ושיפור טווחי התנועה.

 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.

 טריגר פוינט
 טכניקת עיסוי עמוקה וחזקה לשחרור והקלה מידיים, 

 המטפל מתמקד בנקודות טריגר מרכזיות, בעזרת איתור 
ולחיצה על נקודת הטריגר, עד לשחרורה המלא.

 שיאצו
 מסורת יפנית עתיקה להקלה על כאב, המסייעת לשחרור, 

 הקלה בכאבי גב, כאבי ראש ומגרנות. בעזרת כפות הידיים 
 ומפרקים נוספים, מפעיל המטפל לחץ נקודתי מתון 

 ותוך תנועה, לאורך המרידיאניים ועל הגוף כולו. 
העיסוי מתבצע על מזרן ובלבוש נוח.

 עיסוי תאילנדי
 העיסוי התאילנדי משלב בין לחיצות איטיות, 

 מתיחות ותרגילים להמרצה ואיזון של מחזור הדם. 
 הטיפול מקנה תחושת רפיון וערנות מרנינה. 

העיסוי מתבצע על מזרן ובלבוש נוח.

520 / 380  ש״ח

 520 / 390  ש״ח

520 / 390  ש״ח

 520 / 410  ש״ח

520 / 410  ש״ח

טיפולי הממלכה
 מגוון טיפולים בני 50/70 דקות 

לשמירה על איזון, בריאות והרמוניה 
בין הגוף לנפש.

בסופי שבוע תחול תוספת של 50 ש״ח על כל הטיפולים



 שירת הסירנה
 חבילת הדגל של GALEl SPA, תמהיל מופלא של ניחוחות 
 ומרקמים לטיהור, טיפוח והשבת הזוהר הטבעי של העור. 

החבילה כוללת: פילינג גוף מרענן, עטיפת אצות ים 
)הידועות כמקור חמצן מצוין לעור( ולסיום, עיסוי בן 50 

דקות לבחירה. שלושה טיפולים בחוויה בת 140 דקות.

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

עיסוי קלאסי מפנק ומרגיע. 90 דקות.

 אראל
 טיפול חוויתי עדין המשלב עיסוי קלאסי ורפלקסולוגיה. 

 בסיומו נסך שמן שומשום חם על "העין השלישית, 
להשלמת חוויה רגועה ונינוחה. 70 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.

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

70 דקות.

 אינדיאנה
 טיפול עוצמתי ומפנק המשלב איורוודה, 

נסך שמן שומשום חם וטיפול באבנים חמות. 70 דקות.

949 ש״ח

669 ש״ח

520 ש״ח

 530 ש״ח

520 ש״ח

530 ש״ח

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

 תוך חשיבה מוקפדת על מקצועיות, 
איכות, פינוק ונהנתנות.

בסופי שבוע תחול תוספת של 50 ש״ח על כל הטיפולים



• 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




