
 



„Kempinski The Spa“ – kelionė, įkvėpta keturių 
metų laikų ciklo. Pasitelkdamos gamtos išmintį 
mūsų procedūros kuria kūno ir sielos harmoniją.

SezoninisSpa



„Pavasaris tavo žingsniuose“
Detoksikuojantis masažas
Šis detoksikuojantis ir įkvepiantis masažas veikia 
kraujo sistemą, siekiant iš kūno pašalinti toksinus ir 
nešvarumus. Gydomoji procedūra pradedama sausu 
kūno šveitimu, skirtu suaktyvinti vangų kūną.
60 / 90 minučių      70 / 90 EUR

„Vasaros palaima“ 
Balansuojantis masažas
Ši procedūra atliekama švelniais glostančiais jude-
siais. Kūnas atvėsinamas ir nuraminamas, masažui 
naudojant gaivius alijošiaus ir agurkų ekstraktus, o 
veido ir dekoltė sričiai atliekama vėsinanti akmenų 
procedūra.
60 / 90 minučių      70 / 90 EUR 

Gydomasis masažas
60 / 90 minučių       80 / 100 EUR

Karštųjų akmenų masažas
60 / 90 minučių       80 / 100 EUR 

„Rudens miegas“ 
Atpalaiduojantis masažas
Šis puoselėjantis aromaterapinis masažas sukurtas 
siekiant giliai atpalaiduoti kūną. Procedūros metu 
taip pat atliekamas galvos masažas, kuris  mažina 
nuovargį ir sukuria kūno ir dvasios harmoniją.
60 / 90 minučių      70 / 90 EUR 

„Šiltesnė žiema“
Energizuojantis ir šildantis masažas
Klasikinis  giluminius audinius stimuliuojantis  bei odą 
maitinantis masažas suteikia energijos ir atpalaiduoja
sustingusius  sąnarius  bei raumenis. Šiai kūno 
procedūrai taip pat naudojamas šildantis taukmedžio 
ir mango sviesto balzamas pėdoms.
60 / 90 minučių      70 / 90 EUR

Sezoniniai

Papildomi 

Masažai

Masažai

Galvos masažas
25 minutės 35 EUR 

Veido masažas
25 minutės 35 EUR

Greita veido procedūra
25 minutės 40 EUR

Greita veido procedūra vyrams
25 minutės 40 EUR

Pėdų masažas
25 / 45 minutės 40 / 65 EUR

Nugaros, kaklo ir pečių juostos 
masažas
25 / 45 minutės 40 / 65 EUR

Greitosios
 SPA procedūros



Detoksikuojanti
„Pavasaris“ – mikrocirkuliaciją 
gerinantis įvyniojimas
Ši procedūra itin veiksmingai šalina toksinus ir skatina 
kraujo cirkuliaciją. Įvyniojimo metu taip pat atliekama 
greitoji veido procedūra  puikiai valo  bei tonizuoja odą.
45 minučių 65 EUR

Balansuojanti
„Vasara“ – odą valantis šveitimas perlais
Perlamutras yra pagrindinis šio prabangaus kūno 
šveitimo ingredientas. Miltelių pavidalu jis atsargiai,
bet efektyviai šveičia odą, ją išlygindamas bei 
išvalydamas. Tai idealus pasiruošimas vasaros įdegiui. 
45 minutės 60 EUR

Atpalaiduojanti
„Ruduo“ -  įvyniojimas
Šis kūno įvyniojimas turi giliai atpalaiduojantį poveikį. 
Įvyniojimo metu specialiais judesiais veidui atliekamas 
šiltų akmenų masažas, kad sustiprintų holistinį poveikį.
60 minučių 65 EUR

Energizuojanti 
„Žiema“ – odą lyginantis šveitimas
Žiemos šveitimas atliekamas naudojant aukščiausios
rūšies Himalajų druską, praturtintą tirpintu taukmedžio 
ir mangų sviestu bei eteriniais aliejais. Procedūros metu 
negyvos odos ląstelės pašalinamos ir oda giliai 
pamaitinama. 
45 minutės  60 EUR

„Vilniaus Extravaganza“ 
„Vilniaus Extravaganza“ – tai kompleksinė procedūra 
veidui ir kūnui. Iš pradžių oda nuvaloma lyginančiu 
šveitikliu ir padaromas masažas karštais akmenimis. 
Tuomet atliekama veidą puoselėjanti procedūra bei 
raminantis galvos masažas, suteikiantis lengvumo ir 
gyvybingumo pojūtį. 
120 minučių 150 EUR

Sezoninių kūno procedūrų komplektas
Rinkitės bet kurią šveičiamąją kūno procedūrą arba 
įvyniojimą kartu su 60 minučių trunkančiu sezoniniu 
masažu. 
90 minučių 120 EUR

Liekninančioji ir kūną tobulinanti 
procedūra
Atliekant kūno linijas tobulinančią procedūrą čia 
derinami unikalūs judesiai ir originali masažo technika, 
masažuojant išilgai raumenų skaidulų.Taip siekiama 
sustiprinti kūną bei efektyvius rezultatus pasiekti jau 
per pirmąją sesiją. Ši procedūra rekomenduojama 
pradedant laikytis dietos ar atliekant sporto programą.
90 minučių 130 EUR

Procedūra su gintaru

Gintaras – tikras turtas odai. Šis sumanus 
mineralas prisiderina prie kūno temperatūros 
ir geba pats išskirti problemines kūno sritis. 
Dėl sudėtyje esančios aukštos rūgšties 
koncentracijos, kuri ypač būdinga Baltijos 
gintarui, jis stimuliuoja odos ląsteles bei 
padeda joms „kvėpuoti“, taip išsaugodamas 
jų tvirtumą ir elastingumą.

Procedūra prasideda gintariniu viso kūno 
šveitimu. Vietinis Baltijos gintaras pagal 
specialų patentuotą procesą susmulkinamas 
ir paverčiamas smulkiais milteliais. Mažosios 
sukietėjusios sakų dalelės  sąveikaudamos 
su kūno šiluma išskiria daug laisvųjų 
elektronų. 
Šis gintaro miltelių energijos srautas atkuria 
odą, praturtina ją deguonimi, tonizuoja bei 
reguliuoja medžiagų apykaitos procesus, 
išlygina raukšleles. Poeksfoliacijos metu, 
naudojant maitinantį gintaro aliejų, atliekamas 
nugaros, kaklo ir pečių masažas, sušildomi ir 
atpalaiduojami raumenys.  Ritualui baigiantis, 
pagal odos tipą parenkama veido procedūra.

Kūno šveitimas gintaru, masažas ir veido 
procedūra:  
120 minučių  150 EUR 

Kū no 

procedūros 
Papildomos kū no
procedūros

Vardinis Vilniaus
ritualas



Visos sezoninės veido procedūros atliekamos pasitelkiant hialurono rūgšties padengimą, profesionalius 
serumus bei deguonies procedūras, taip prisotinant ir praturtinant odą deguonimi. Švelniai masažuojant 
deguonis padeda odai įsisavinti senėjimą stabdančias medžiagas, ją vėsina bei ramina. Odos priežiūrai skirtos 
priemonės padės intensyviai sustiprinti atliekamų procedūrų poveikį, kurio rezultatu galėsite mėgautis iki kito 
apsilankymo SPA centre. Užsisakykite veidui skirtų deguonies procedūrų kursą, kuris užtikrina švytinčią ir 
atsinaujinusią veido odą. 

Vyrų veido procedūra
Pasilepinkite procedūra sukurta specialiai 
džentelmenams. Mėgaukitės šia gaivia patirtimi, 
kurios metu Jūsų oda giliai išvaloma ir pamaitinama.
60 / 90 minutės      75 / 95 EUR 

Odos stangrumo atkūrimas
Atpalaiduojanti ir atgaivinanti procedūra skirta veido 
kontūrui pakelti ir stangrinti. Naudojami natūralūs 
augalų ingredientai.
60 / 90 minutės      80 / 100 EUR

Visapusiškas odos maitinimas
Išlygina bei praturtina sausą, pavargusią ir 
papilkėjusią veido odą, ideali procedūra dehidrata-
vusiai ir brandžiai veido odai. Padeda panaikinti 
smulkias raukšleles.
60 / 90 minutės      80 / 100 EUR

Veidui skirtų deguonies procedūrų 
kursas 
Įsigykite veidui sukurtų deguonies procedūrų kursą. 
Šios procedūros neabejotinai padės pagerinti Jūsų 
odos būklę bei ją prižiūrėti. Visą pasirinkto kurso 
laikotarpį kiekvieną mėnesį  Jums bus atliekama 
viena 60 min. trukmės procedūra.

Pasirinkite: 
Ketvirčio (3 mėnesių)  230 EUR
Pusmečio (6 mėnesių)  450 EUR
Metinis (12 mėnesių)  860 EUR

Sezoninės 
veido procedūros

„Pavasario veidas“ – deguonimi 
praturtinanti procedūra
Tai prabangi visų tipų odai tinkanti, raminanti bei 
atpalaiduojanti procedūra. Jau po pirmojo karto Jūsų 
oda atrodys jaunesnė, skaistesnė ir labiau švytinti. 
Augalinės skaistinamosios medžiagos padeda 
atgaivinti odos spalvą, o itin koncentruotas vitaminas 
C – apsaugoti odą nuo kenksmingo aplinkos 
poveikio ir ankstyvojo senėjimo požymių atsiradimo.
60 / 90 minučių      90 / 110 EUR

„Vasaros veidas“ – valomoji deguonies 
procedūra
Jau po pirmos procedūros Jūsų oda bus švaresnė 
bei lygesnė. Procedūros metu probleminė bei jautri, 
aknės paveikta oda nuraminama ir pastebimai
atnaujinama. Puoselėjančios odą medžiagos, 
kurių sudėtyje nėra aliejų, užtikrina nuolatinį 
drėgmės balansą ir padeda išvengti galimų odos 
problemų. Procedūros poveikis jaučiamas iškart, 
o juo džiaugsitės dar ne vieną dieną po atliktos 
procedūros. 
60 / 90 minučių      90 / 110 EUR

Papildomos
Veido procedūros

„Rudens veidas“ – jauninanti deguonies 
procedūra
Tai neinvazinė procedūra, sumažinanti smulkias 
bei stambesnes raukšleles, giliai drėkinanti odą. 
Hialurono rūgštis ir gausybė vitaminų bei oksidantų 
padeda odą drėkinti, ji tampa stangresnė, sumažėja 
smulkių raukšlelių, o veido kontūrai tampa ryškesni.
60 / 90 minučių      90 / 110 EUR

„Žiemos veidas“ –  senėjimą stabdanti deguonies 
procedūra su atokselenu. Jūsų veido raukšlelės 
sumažės jau po pirmosios procedūros, atliekamos 
su atokselenu. Šio serumo sudėtyje gausu vitaminų 
A, C bei E, argirelino ir antioksidantų.  Argirelinas 
stebuklingai išlygina veido raukšleles bei sustangrina odą.
60 / 90 minučių     90 / 110 EUR



   

 Min.  EUR

Greitasis manikiūras 30   20

Greitasis pedikiūras 30 25

Tradicinis manikiūras 60   40

Tradicinis pedikiūras 75   50

Manikiūras ir masažas vyrams 45   30

Pedikiūras ir masažas vyrams 60   40

Nagų lakavimas  15   10

Gelinis lakavimas 15   20

Gelinio lako nuėmimas 15   10

   

 Min.  EUR

Antakių formos suteikimas 15    10

Antakių dažymas 15   10

Blakstienų dažymas 20    20

Antakių ir blakstienų dažymas 25    25

   Min.  EUR

Veido srities 10   10

Pažastų 20   15

Rankų iki alkūnių 35   30

Visų rankų 50   45

Blauzdų  45   40

Visų kojų 60   55

Bikinio zonos 60   50

Nugaros arba krūtinės 45   40

 

Depiliacija vašku 
arba cukrumi

AkysRankos ir kojos



SPA erdvė skirta atsipalaiduoti bei nusiraminti. Maloniai prašome gerbti kitų svečių ramybę bei privatumą. 
Taip pat maloniai prašome nesinaudoti mobiliaisiais telefonais ir fotoaparatais. Rekomenduojame vertingus 
daiktus palikti savo svečių kambaryje. SPA neatsako už Jūsų daiktų saugumą.

Sveikatos sutrikimai 
Maloniai prašome informuoti mus iš anksto apie 
Jūsų sveikatos sutrikimus, alergiją bei traumas, 
kurios gali neigiamai paveikti procedūros metu 
arba naudojantis SPA erdvėmis.

SPA patirtis
Norėdami, kad  Jūsų SPA patirtis būtų kuo geresnė 
ir  tinkamai pasinaudotumėte procedūrų privalumais, 
rekomenduojame prieš procedūras papildomai laiko 
skirti apsilankymams šildančiose SPA erdvėse. 

Išankstiniai užsakymai
Norėdami užsitikrinti savo norimą laiką 
rekomenduojame rezervaciją atlikti iš anksto, 
ypač tuo atveju, jei apsistojimo metu norite 
pasimėgauti keliomis rezervacijomis. SPA atlieka 
procedūras be išankstinės rezervacijos, jei tam 
yra galimybė. Norėdami atlikti rezervaciją iš 
svečių kambario, paspauskite SPA mygtuką 
svečių kambario telefone arba skambinkite 190.

Minimalus amžius
SPA procedūromis, baseinu, sporto ir sveikatingumo 
paslaugomis galima naudotis nuo 16 metų amžiaus. 
Jaunesnius vaikus turi lydėti už juos atsakingi 
suaugusieji. Suaugusieji ir prižiūrimi vaikai nuo 12 metų 
yra maloniai kviečiami baseino erdvėmis naudotis nuo 
9.00 iki 22.00 val. Vaikai nuo 6 iki 11 metų, baseinu 
gali naudotis kiekvieną dieną nuo 12.00 val. iki 16.00 

Etiketas
Spa

val., o mažieji svečiai iki 5 metų baseinu gali naudotis 
nuo 9.00 val. iki 12 val. 

Dovanų kuponai
Mūsų dovanų kuponai yra puiki dovana specialiai 
progai. Norėdami įsigyti arba sužinoti daugiau 
informacijos apie dovanų sertifikatus maloniai 
kviečiame kreiptis į SPA registratūrą.

Vėlavimo ir atšaukimo politika
Norėtume informuoti, jog Jūsų vėlyvas atvykimas 
sutrumpins kito svečio apsilankymo laiką. Savo 
svečių maloniai prašome ne mažiau kaip prieš 6 
valandas informuoti apie procedūrų atšaukimą. Už 
atvykimo atšaukimą mažiau kaip prieš 6 valandas 
turėtumėte sumokėti visą procedūros kainą. Jeigu 
apsilankymai užsakyti prieš Jums atvykstant į 
viešbutį, SPA atšaukimo sąlygos taikomos pagal 
viešbučio rezervavimo politiką. 

Darbo laikas
SPA procedūros: 10.00–21.00 val.
SPA paslaugos: 9.00–22.00 val.
Sporto zona: 24 valandas per parą
Baseinas:
9.00 - 22.00 val. (suaugusieji ir vaikai nuo 12 metų)
9.00 – 12.00 val. (kūdikiai ir vaikai iki 5 metų)
12.00 – 16.00 val. (vaikai nuo 6 iki 11 metų)
* Norint užsisakyti paslaugas ne darbo laiku, taikomas 
papildomas mokestis 
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