
СПА ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО BODY AND FACIAL TREATMENTS

За резервации всеки ден 08:00-20:00 ч., тел. +359 884 448287
For reservations every day 08:00-20:00, tel: +359 884 448287

110 min – 350 lv
Calista LUXURY

The ritual includes: full body fragrant cream 
peeling, milk bath with gold particles, four hands 
aroma massage, face and scalp massage, feet 
reflexology, applying aroma oil with gold particles.

Лукс за сетивата Ви, предоставен от двама 
терапевта. Започва с ритуално посрещане, 
ароматен крем пилинг, млечна вана със зла-
тисти частици, масаж на скалп и лице, ре-
флексотерапия на ходила и ароматерапевти-
чен цялостен масаж.

Калиста ЛУКС
110 мин – 350 лв.

170 min – 390 lv
Surprising experience                                                                           

The ritual includes: feet reflexology, revitalizing 
body mask, full body bamboo massage, relaxing 
bath “Sea lagoon”. For the ladies: Hair SPA, for 
the gentlemen: Thai massage.

Изненадващо преживяване
170 мин – 390 лв.

Ритуалът включва: точков масаж на ходи-
ла,ревитализираща маска на тяло, масаж на 
цяло тяло с бамбукови пръчки, релаксираща 
вана „Морска лагуна”. За дамите: терапия за 
коса и скалп, а за господата: Тай масаж със 
стречинг техники.

110 min – 180 lv / 340 lv
SPA ritual from Bali island                                                   

The ritual includes: exotic scrub with sea salt 
and coconut shell, hydrating body mask, aroma 
massage with vanilla, oil with gold particles.

Price for one person / price for couple

СПА ритуал от о. Бали                                          
110 мин – 180 лв. / 340 лв.

Ритуалът включва: екзотичен пилинг с мор-
ски соли и кокосови черупки, интензивно хи-
дратираща  маска за тяло, Балийски масаж с 
масло от моной и ванилия, финал с масло със 
златни частици.

Цена на човек / цена за двама

110 min – 180 lv / 340 lv
Awakening of the senses                                                      

The ritual includes: herbal bath, body peeling-
mask, anti–age face mask, balancing full-body 
aroma massage with Balinese and Hawaiian 
techniques.  

Price for one person / price for couple

Събуждане на сетивата                                          
110 мин – 180 лв. / 340 лв.

Ритуалът включва: ароматна билкова вана, 
нежна ексфолираща пилинг-маска на тяло, 
маска за лице с анти-ейдж ефект, баланси-
ращ масаж, съчетаващ балийски и хавайски 
техники.

Цена на човек / цена за двама

80 min – 160 lv / 300 lv
Bamboo SPA Therapy                                                                                                                      

The therapy includes rice and grape seed scrub 
and full body massage with bamboo sticks with 
detox oil.

Price for one person / price for couple

Бамбукова СПА терапия                                                                                                     
80 мин – 160 лв. / 300 лв.

Терапията включва: пилинг с оризови и гроз-
дови микрофибри и масла, масаж с бамбуко-
ви пръчки.

Цена на човек / цена за двама

СПА ТЕРАПИИ SPA THERAPIES



55 min – 120 lv
Slimming and Firming Treatment                                   

The therapy includes: wrapping mask with 
active oxygen, sculpting anti-cellulite massage, 
application of final correction cream.

Обвиване с маска с активен кислород и 
скулптуриращ антицелулитен масаж.

Отслабваща и стягаща терапия                                   
55 мин – 120 лв.

80 min – 190 lv
Calipso Therapy                                                                                                                             

The therapy includes: full body sugar-rose 
cream peeling, four hands foam massage, body 
refreshing rose cream mask.  

Терапията включва: захарен пилинг с розо-
ви масла, масаж с ароматна пяна на четири 
ръце, маска на тяло с розови масла.

Терапия „Калипсо“
80 мин – 190 лв.

45 min – 100 lv
“Kese” Peeling and Foam Massage                                                                                                                                          

The therapy includes: “kese” peeling, full body 
foam massage, hair and scalp washing with 
shampoo.

Терапията включва: почистване на кожата от 
мъртвите клетки с копринена ръкавица, ма-
саж на цяло тяло с пухкава пяна, измиване на 
косата и скалпа с розови масла. 

„„Кесе“ пилинг и пенен масаж                                               
45 мин – 100 лв.

20 min – 50 lv
Kids foam massage                                                                                Детски пенен масаж                                                              

20 мин – 50 лв.

20 min – 50 lv
Children Chocolate massage                                                                                                                                   Детски масаж с шоколад                                                     

20 мин – 50 лв.

55 min – 170 lv 
SPA Therapy “Mommy and me”                                                                                                                                              

For mommy: aromatic full-body massage and for 
me: kid chocolate massage and chocolate body 
mask. 

СПА Терапия „Мама и аз“                                                             
55 мин – 170 лв.

За мама: нежен арома масаж, а за мен: шо-
коладов масаж и шоколадова маска за тяло.

80 min – 160lv / 300 lv
Geothermal SPA Therapy                                                                                                                                          

The therapy includes herbal bath with salts and 
aroma oils and massage with hot volcanic stones 
and semi-precious crystals.

Геотермална СПА терапия                                                                                                                                          
80 мин – 160 лв. / 300 лв.

Терапията включва: билкова вана с маг-
незий, масаж с вулканични камъни и планин-
ски кристали.

Price for one person / price for coupleЦена на човек / цена за двама

110 min – 170 lv
Silky skin SPA Therapy                                                                        

The therapy includes: exfoliating mask with 
mud from Dead sea and sea salt, face and scalp 
massage, hair and scalp washing with shampoo 
and rose oil, aroma massage with warm balm. 

Терапията включва: почистваща пилинг-мас-
ка със соли от Мъртво море, масаж на лице и 
скалп, измиване на коса и тяло с розови мас-
ла (Dancoly SPA Paris), аромамасаж на цяло 
тяло с топъл балсам.

Терапия „Копринена кожа“                                    
110 мин – 170 лв.

ПРОЦЕДУРИ В ТУРСКА БАНЯ TREATMENTS IN THE HAMMAM



55 min – 100 lv
Balinese Massage                                                                                                                                          Балийски масаж                                                                   

55 мин – 100 лв.
Traditional body massage from Bali Island with 
aromatic oils.

Традиционен масаж на цяло тяло от о. Бали 
с ароматни масла.

55 min – 180 lv
Balinese Four Hands Massage                                                                                                                                          Балийски масаж на четири ръце                                     

55 мин – 180 лв.
Relaxing Balinese body massage, performed by 
two therapists.

Релаксиращ  балийски масаж на цяло тяло, 
изпълняван от две терапевтки.

55 min – 100 lv
Bamboo massage                                                                                                                                          Бамбуков масаж                                                                   

55 мин – 100 лв.
Full body Asian massage with bamboo sticks and 
relaxing face and scalp massage.

           Азиатски масаж с бамбукови пръчки и 
ръчни техники на цяло тяло с ароматно олио 

с бор и бергамот.

55 min – 100 lv
Balinese Reflexology                                                                                                                                      Балийска рефлексология                                                   

55 мин – 100 лв.
Specific spot massage of the feet, back and 
shoulders .

Специфичен  точков масаж на ходила, гръб, 
ръце и длани.

55 min – 100 lv
Shiatsu Massage                                                                                                                                          Шиацу

55 мин – 100 лв.
Spot body massageСух точков масаж на цяло тяло.

55 min – 110 lv
Thai massage                                                                                                                                          Тай масаж                                                                               

55 мин – 110 лв.
Full body massage that combines stretching 
techniques and reflexology.

Масаж на цяло тяло, съчетаващ стречинг 
техники и рефлексотерапия.

50 min – 80 lv 
Hair & Scalp SPA treatment                                                                                                                                        Hair & Scalp SPA treatment                                                 

50 мин – 80 лв.
Hair and scalp moisturizing and nourishing 
therapy including deep hydrating mask and scalp 
massage.

Подхранваща терапия за скалп и коса, 
включваща дълбоко хидратираща маска и 

масаж на скалпа.

50 min – 80 lv,  80 min – 115 lv
Classic massage                                                                                                                                          Класически масаж                                        

50 мин – 80 лв.,  80 мин – 115 лв.

50 min – 80 lv
Medical massage                                                                                                                                          Медицински масаж                                     

50 мин – 80 лв.

50 min – 90 lv
Massage with honey                                                                                                                                            Масаж с пчелен мед                                                                         

50 мин – 90 лв.

50 min – 100 lv
Aroma massage                                                                                                                                          Арома масаж                                                                                      

50 мин – 100 лв.

ЕКЗОТИЧНИ МАСАЖИ EXOTIC MASSAGES

ЦЯЛОСТНИ МАСАЖИ FULL BODY MASSAGES



25 min – 60 lv
Feet reflexology                                                                                                                                      Рефлексотерапия на ходила                            

25 мин – 60 лв.

25 min – 60 lv
Shoulder and back massage                                                                                                                                          Масаж на гръб и рамене                                   

25 мин – 60 лв.

25 min – 60 lv
Anti-cellulite massage                                                                                                                                          Антицелулитен масаж

25 мин – 60 лв.

45 min – 80 lv
Massage for Pregnant women                                                                                                                                            Масаж за бременни                                                                         

45 мин – 80 лв.

25 min – 50 lv
Kids massage                                                                                                                                          Детски масаж                                                                                      

25 мин – 50 лв.

55 min – 100 lv
Aroma massage “Magic candles”                                                                                                                                         Арома масаж „Magic candles”                       

55 мин – 100 лв.

55 min – 100 lv
Hot stone massage                                                                                                                                          Масаж с вулканични камъни                                                         

55 мин – 100 лв.

PARTIAL MASSAGESЧАСТИЧНИ МАСАЖИ

55 min – 130 lv

Therapy for oily skin                                                                                                                                             Терапия за Комбинирана и 
мазна кожа                

55 мин – 130 лв.

55min – 150lv
Therapy with vitamin C                                                                                                                                                Терапия с Витамин С за хидратация                                                          

55 мин – 150 лв.

75 min – 180 lv
Silicium treatment                                                                                                                                        Лифтинг терапия „Морски силиций“

75 мин – 180 лв.

55 min – 150 lv

Spirulina therapy                                                                                                                                          Терапия със Спирулина за детокс и 
изглаждане на кожата                                                 

55 мин – 150 лв.

55 min – 160 lv

Therapy with hyaluronic acid 
and collagen                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      

Терапия с Хиалуронова киселина и 
морски колаген                                                              

55 мин – 160 лв.

55 min – 130 lv
Skin therapy for men                                                                                                                                              Терапия за лице за Мъже

55 мин – 130 лв.

EXCLUSIVE FACIAL 
SPA TREATMENTS 

СПА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ 

25 min – 40 lv
Face and scalp massage                                                                                                                                          Масаж на скалп и лице                                      

25 мин – 40 лв.


