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Kempinski The Spa е пътуване, вдъхновено 
от смяната на сезоните. Нашите процедури 
възстановяват естественото равновесие в 
организма, позовавайки се на мъдростта и 
лечебните свойства на природата.

на сезонитеСпа



Сезонни процедури за лице

Грижа за ръце и крака

Очи

СпаЕтикет

Arbū Rose Garden
Органична Терапия за лице и тяло

Опитайте уникалните ревитализиращи 
качества на изключителното българско 
розово масло в нашата органична 
комбинирана процедура за лице и тяло. 
За вашето лице, изберете между нежната 
и дълбоко хидратираща процедура или 
регенерираща терапия за блестяща 
кожа. Специалната терапия за тяло 
използва комбинация от есенциални масла 
за освобождаване от стреса, оставя 
вашата кожа нежна, балансирана и 
дълбоко подхранена. 

120 минути           320 лв.

Ако предпочитете да се насладите по 
отделно на терапиите Rose Garden:

Органична терапия за тяло – 
60 минути 175 лв.

Органична терапия за лице – 
60 минути 175 лв.

Традиционна
           Процедура

Сезонни масажи за тяло Допълнителни масажиТерапии за тяло
СПА центърът е място за спокойствие и отмора. Моля, спазвайте тишина и 
уважавайте уединението на другите гости. Любезно ви молим да се въздържате 
от използването на телефони и камери в зоната на Kempinski The Spa. Пушенето 
в целия СПА център е забранено. СПА центърът не носи отговорност за 
загубени вещи и ценности.

Пролетна процедура за лице 
Детоксикираща
Хиалурон за лице от Thalgo – Изпитайте пълно 
удоволствие от продукти, съдържащи активни 
съставки, които помагат на кожата да достигне 
оптимално ниво на усвояване с незабавен резултат.

60 минути 160 лв.

Лятна процедура за лице Балансираща
St. Barth’s Freshness – Включва процедура за лице и 
деколте, масаж на ръцете, свеж мус от папая, както 
и охлаждащ мус от краставица.

60 минути 160 лв.

Есенна процедура за лице Релаксираща
St. Barth’s Pureness – Насладете се на изключително 
нежна процедура за лице, шия, деколте и ръце.

60 минути 160 лв.

Зимна процедура за лице Енергизираща
Колаген за лице от Thalgo – Подхранваща терапия, 
която има дълбок и проникващ ефект върху кожата. 
Включва анти-бръчков масаж за лице, спомагащ 
за изглаждане на фините линии с активно лечение 
против стареене.

60 минути 160 лв.

Допълнителни процедури за лице
Thalgo терапия за лице със силиций
Придава на кожата повече еластичност със стягащ и 
повдигащ ефект.

60 минути 180 лв.

Thalgo терапия за лице против стареене 
Процедура за лице с анти-бръчков и повдигащ ефект.

75 минути 220 лв.

Thalgo терапия за сияещо лице
Кожата на лицето ви е почистена, ексфолирана и 
масажирана. Кратка процедура с големи резултати.

30 минути 110 лв.

Thalgo процедура за мъже
Отделете време да се възползвате от процедура за 
лице специално създадена за мъже. Насладете се на 
това освежаващо изживяване, след което вашата 
кожа е дълбоко почистена, ексфолирана и подхранена.

60 минути 150 лв.

Пречистващи
Пролетен пречистващ 
пилинг
Пролетният пилинг е 
предназначен за пречистване на 
застояла енергия. Кожата ви 
ще бъде нежно ексфолирана с 
помощта на кокосово олио и мус 
от папая, които ще я оставят 
гладка и копринено мека. 

30 минути 70 лв.

Лятно охлаждащо обвиване
Луксозната охлаждаща гел маска 
за тяло интензивно хидратира и 
запазва влагата в кожата. 
Лятната обвиваща терапия 
завършва с цялостен масаж за 
балансиране на тялото и ума.

60 минути 150 лв.

Енергизиращи
Зимен почистващ пилинг
Този пилинг за тяло се състои от 
фино смляно кафе примесено със 
зехтин и етерични масла.  След 
прилагането му кожата е дълбоко 
хидратирана и подхранена. 

30 минути 70 лв.

Пролетта във вашите стъпки 
Пречистване
Това е детоксикиращ и ободряващ масаж, който 
въздейства върху лимфната система и по този 
начин спомага за премахване на токсините от 
тялото. Този терапевтичен масаж започва с 
четков пилинг за пробуждането на организма 
от летаргично състояние.

90 минути 190 лв.

мин. лв.
Класически маникюр 60 70

Класически педикюр 60 70

Парафинова маска 20 35

мин. лв.
Оформяне на вежди 10 15

Боядисване на вежди 10 15

Боядисване на мигли 10 15

Боядисване на мигли и вежди 20 25

мин. лв.
1/2 крака 20 25

Цели крака  40 45

Цели ръце 20 25

Бикини 15 20

Бразилски бикини 30 35

Гръб или гърди 30 45

Подмишници  10 15

Горна устна 10 12

Солариум 4 6.80

Епилация

Класически масаж
60 минути 110 лв.

Масаж Хармония
60 минути 150 лв.

Детокс масаж с мед и мляко
60 минути 150 лв.

Тайландски масаж
60/90 минути 150/180 лв.

Масаж с топли вулканични камъни
60/90 минути 140/170 лв.

Марокански масаж
60 минути 110 лв.

Антицелулитен масаж (с маска за тяло) 
50 минути 150 лв.

Дълбокотъканен спортен масаж 
50 минути 150 лв.

Масаж за бременни
45 минути 110 лв.

Масаж на гръб, врат и рамене
30 минути 70 лв.

Рефлексотерапия на ходилата
30 минути 70 лв.

Пролетно обвиване
Тази обвиваща терапия за тяло е 
много ефективна за пречистване 
и подсилване на циркулацията 
на кръвта и лимфната система. 
Вашето тяло е обгърнато 
в луксозна маска за тяло с 
краставица, последвана от нежен 
и изключително релаксиращ 
лимфодренажен масаж.

60 минути 150 лв.

Балансиращи
Летен перлен пилинг
Кокосът е ключовата съставка 
в този луксозен пилинг за тяло. 
След разхладителен душ по 
тялото се нанася освежаващ 
гел алое вера, който нежно, но 
ефективно почиства кожата и 
я прави по-гладка и блестяща. 
Това е идеалният пилинг за тези, 
които искат да се подготвят за 
летен тен.

30 минути 70 лв.

Релаксиращи
Есенен пламенен пилинг
Този пилинг за тяло с кафява 
захар премахва мъртвите клетки, 
като същевременно подпомага 
процеса на клетъчното 
обновяване, подхранва и 
хидратира кожата, придавайки 
й фин блясък.

30 минути  70 лв.

Успокояващо есенно 
обвиване
Тази обвиваща процедура за тяло 
с лавандула е дълбоко релаксираща 
и успокоявяща. Завършва със 
задълбочен, но нежен масаж на гръб, 
врат и рамене.

60 минути 150 лв.

Цените са с включено ДДС.

Зимно обгръщащо 
обвиване
Тялото е обилно обвито с билкова 
маска от лайка, лавандула и 
босилек. Зимната процедура 
продължава с масаж на гърб, 
врат и рамене, оставяйки ви 
усещане за жизненост и свежест.

60 минути  150 лв.

Релаксация
AlphaSphere
Уникално усещане за релаксация, 
което разширява възприятието, 
стимулира вашите пет сетива, 
намалява стреса и презарежда 
батериите ви.

23 минути 45 лв.

Здравословно състояние
Моля, да ни уведомите за
здравословното ви състояние,
включително алергии или наранявания,
тъй като определени процедури или
СПА съоръжения могат да бъдат
противопоказни за вас.

СПА преживяване
За да се насладите на цялото СПА
преживяване, ние ви препоръчваме
да дойдете няколко минути преди
започването на вашата процедура, за 
да можете да се насладите на зоната 
ни за релакс. За ваше удобство СПА 
центърът ще ви предостави кърпи, 
чехли и шапки за баня. При всички 
процедури ще ви бъде осигурена 
уединеност.

Релаксация
Заповядайте в нашата зона за
релаксация, за да удължите ефекта
на процедурата като се отпуснете
и отпочинете. Останете толкова,
колкото желаете.

Резервации
Препоръчваме ви да направите
вашата резервация предварително.
Възможни са записвания и на място
според заетостта. За да направите
резервация от вашата стая,
натиснете СПА бутона на телефона
или наберете номер 190.

Минимална възраст
Минималната възраст за използване 
на фитнес центъра и СПА 
процедуритe е 16 години. 

Ваучери за подарък
Нашите ваучери са прекрасен подарък
за всеки специален повод. Моля,
обърнете се към СПА рецепция за
повече подробности и закупуване.

Точност и условия за 
анулации
В случай, че закъснеете за вашата 
процедура, това ще рефлектира 
върху времетраенето й. Любезно 
ви молим, да ни уведомите 2 часа 
предварително за промени или 
отмяна на резервации. В противен 
случай ще ви бъде начислена 100% от 
стойността на вашата резервация. 
Ако резервацията е направена преди 
пристигането ви се прилага политика 
на анулация съгласно полученото 
потвърждение.

Работно време
Лято
Водна и термалната зона 
от 9:00 до 21:00ч.
Зона за процедури от 11:00 до 21:00ч.
СПА рецепция от 9:00 до 21:00ч.

Зима
Водна и термалната зона 
от 8:00 до 21:00ч.
Зона за процедури от 11:00 до 21:00ч.
СПА рецепция от 8:00 до 21:00ч. 

Масаж за двама
Изключително релаксиращ 
масаж със 100% натурални 
масажни свещи. Насладете се на 
топлите чисти есенциални масла 
и релаксиращ масаж (50 мин.), 
последван от топъл ароматен чай 
в самостоятелна зона за релакс.

60 минути 259 лв.

Детоксикираща терапия с 
унгарска глина
Заредете тялото си с нова енергия 
чрез изключително богата на 
минерали унгарска глина.

45 минути 129 лв.

Летен полъх Балансиране
Този масаж се основава на нежни успокояващи 
движения. Тялото се охлажда и ободрява с 
помощта на освежаващи алое вера, краставица 
и охладени камъни на лицето и тялото.

90 минути 190 лв.

Есенен сън Релакс
Този подхранващ масаж с ароматерапия 
е предназначен за постигане на най-
дълбока релаксация. Процедурата включва 
терапевтичен масаж на главата, който 
въздейства върху специфични акупресурни 
точки на главата, с цел да облекчи признаците 
на стрес и да ви помогне да се отпуснете.

90 минути 190 лв.

Зимен затоплящ масаж Енергизиращ
Този класически, дълбокотъканен масаж, 
който едновременно освежава и подхранва е 
създаден специално за облекчаване болките в 
ставите или премахване на скованост. Това 
терапевтично лечение на тялото включва 
затопляща процедура за крака с масло от ший 
и манго.

90 минути 190 лв.


