
7640
RESERVATION

SPA MENU



Indulge Your Spirit 
and Restore Balance 
in Your Mind, 
Body and Soul.



SANITAS SIGNATURE MASSAGE  
This is a muscle-relaxing and stress-relieving massage, 
incorporating both soft and strong techniques; the goal is to relax 
the tissues by massaging them with your choice of aromatic oils.

Duration & Price : 40 min  € 130  |  55 min  € 175

 80 min  € 195  |  90 min  € 230

SPORTS MASSAGE
The primary aim of this massage is to accelerate blood 
circulation. The muscle, nerve and vertebrae are treated with 
ice compresses and supporting bandages. Special sports massage 
techniques are applied, the muscles are strengthened.

Duration & Price : 55 min  € 195

DEEP TISSUE MASSAGE
Deep connective tissue massage is effective on muscles, joints 
and connective tissue. It is especially used in the treatment of 
chronic pain, tense neck, low back pain, leg stiffness and closed 
shoulders. 

Duration & Price : 55 min  € 200  |  80 Min € 215 

AROMATHERAPY  
This is a slow, gentle full-body massage using a variety of 
aromatic oils extracted from Mediterranean plants, endowing 
both spiritual and physical relaxation.

Duration & Price : 55 min  € 175

REFLEXOLOGY 
A concentrated foot massage, performed using a special 
technique. By focusing on specific points on your feet, any 
tension that you have can be relieved.

Duration & Price : 55 min  € 175

ANTICELLULITE MASSAGE 
This is an intensive massage for the stomach, thighs and legs. 
It slims down the body, eliminates excess adipose deposits, 
stimulates circulation, reduces water retention and relieves 
muscle fatigue (local).

Duration & Price : 40 min  € 165  

  You can add bamboo or herball balls to your treatment with supplement € 40.

  These massages can be given in the room € 25. 

Spa Classics





  You can add bamboo or herball balls to your treatment with supplement € 40.

Ayurvedic
Treatments
Ayurveda is the ancient healing art of India. It teaches that by 
adopting an orderly style of living and using the appropriate 
nutrition to prevent and treat illnesses, you can reach a state of 
tranquillity and fulfillment. 

ABHYANGA
Performed as hot Ayurvedic oil is poured slowly over the 
whole body, this traditional massage stimulates the body’s 
energy channels, enhancing blood circulation and energy flow. 
The massage also strengthens your immune system and helps 
remove toxins. It is an exceptional way to relax the body, the 

mind and the soul. 

Duration & Price : 55 min  € 190

ABHYANGA SYNCHRONIC (4 HANDS)
This synchronous four-hand massage rebalances your energy 
circulation, encourages deep relaxation, fills the body with 
energy, calms the soul and supports the body’s internal 

equilibrium. 

Duration & Price :   55 min  € 360

SHIRODHARA
Hot Ayurvedic oil is poured in a slow and expertly controlled 

manner over the “Ajna” (third eye) chakra and then over the 

“Sahasrara” (crown) chakra, to create a relaxing and calming 

effect. The unique Ayurvedic oil benefits the central nervous 

system, eliminates symptoms of stress, and alleviates insomnia 

and headaches. 

Duration & Price :   50 min  € 160

SHIROABHYANGA
A combination of Abhyanga and Shirodhara, for ultimate 

tranquillity. The application of hot, spicy oils relaxes your 

body, mind and soul. 

Duration & Price :  80 min  € 225





A popular pastime among the upper-class and the commoners 
alike, hammams have been culturally significant places during 
the Ottoman period. They not only served the purpose of 
cleansing and relaxing the body but were also venues for 
socializing and celebrating, especially among women, who 
would chat, feast on home-made foods and sing or dance 
during their hammam outings. At Sanitas, the Turkish bath 
session comforts and nourishes the body in the traditional 
oriental manner. Its soothing warmth and exotic aromas 
recreate the authentic, luxurious atmosphere of Turkish baths 
enjoyed by the sultans themselves. 

PASHA TREATMENT
The body is carefully rubbed with a textured mitt and covered 
with the fragrant froth of soap, which cleanses and revitalises 
the skin, creating a feeling of relaxation and well-being.

Duration & Price : 40 min  € 135 

SHEHRAZAD TREATMENT 
In addition to the Pasha Treatment, special aromatic oils and 
circular massage movements in typical hammam fashion are 
used to revitalise the muscles while particular attention is paid 
to the scalp, hands and feet.

Duration & Price : 55 min  € 165 

SULTAN TREATMENT 
The body is carefully rubbed with a textured mitt and covered 
with the fragrant froth of soap for revitalising and cleansing 
with soft movements. Treatment will continue with massage 
by using honey, milk and rosewater for moisturizing, freshness 
and softness.

Duration & Price : 55 min  € 200

VIP TREATMENT (Reborn Ceremony)
This is a deluxe treatment for a special occasion. Your ritual 
begins with a body-peeling of your choice, where either grape 
seed, coffee, brown sugar or honey crystals are applied to your 
body. As you lie enveloped in the froth of aromatic soaps, your 
scalp, hands and feet are massaged by a therapist using special 
honey with oils and circular movements. (If you wish you can 
add shining effect gold mask with 150 euros extra charge.)

Duration & Price : 80 min  € 255  

Turkish Bath
Rituels

  Every mask has got a different prices.





Spa Journeys
SHIATSU 
The name of this traditional Japanese treatment means “finger 
pressure”. Shiatsu is performed as the guest lies on the floor 
in comfortable attire. The expert therapist relaxes the stressed 
areas of the body with his or her hands, knees and feet, 
removing aches and discomfort. 

Duration & Price : 55 min  € 215

CAPRICE GOLD MASSAGE 
Consisting of a unique combination of sweet almond oil, palm 
oil and 24 carat gold particles, the massage oil protects the skin 
from free radicals and gives an amazing sparkle and youth. 
The massage removes negative energy and regulates the flow 

of energy by opening up blocked energy points in the body. 

Duration & Price : 55 min  € 215

MANDARA MASSAGE (4 HANDS)
The Mandara Spa Signature treatment is performed by 

two therapists working together in rhythmic harmony. This 

massage combines diff irent traditional styles provided in the 

style of massage you prefer to promote pure spiritual pleasure. 

Duration & Price : 55 min  € 350

LOMI LOMI NUI 
This is the queen of the temple massage, which is a heritage of 
the Hawaian culture. The massage is performed with a variety 
of synchronised movements of the lower arm and the elbow, to 

stimulate a feeling of deep relaxation. 

Duration & Price : 80 min  € 245

  You can add bamboo or herball balls to your treatment with supplement € 40.



ASIAN SPELL 
A deep-pressure massage originating from Bali, which uses 
medium-depth strokes and focuses on the body’s pressure 
points to reach sub-surface layers of muscle. This massage 
helps to relieve muscle tension and subtly balances the body’s 
energies, for a heightened sense of well-being. 

Duration & Price : 55 min  € 185  |  80 min  € 210

LA STONE THERAPY  
A massage based on ancient Indian healing methods, in which 
stones of hot basalt and cold marble are placed on the body’s 
energy points. The pressure and temperature of the stones 
help to improve the blood circulation in the body’s tissues and 
relieve stubborn tensions.

Duration & Price : 70 min  € 210

THAI MASSAGE 
This means the traditional treatment massage of Thailand. This 
technique uses pressure from the hands to stimulate the flow of 
body fluids, the internal workings, and the natural energy in the 
body. This vigour balances the body, keeps it healthy, and helps 
it to breathe and work more efficiently. With simple pressure 
techniques the body is balanced and a stronger flow of energy is 
achieved. Thai is applied with comfortable clothing along with 
stretching movements.

Duration & Price : 55 min  € 210  |  80 min  € 230

 90 min  € 245 

THAI HERBAL BALL MASSAGE
A herbal massage is a traditional type of Thai massage. 
According to our guests, the treatment is a unique experience. 
Stretching, acupressure and hot oil with herbal compresses 
combine to provide the utmost in muscular and mental 
relaxation.

Duration & Price:  50 min  € 225

Spa Journeys

  You can add bamboo or herball balls to your treatment with supplement € 40.





LPG MOBILIFTING HAND
Duration & Price:   15 min  €65

LPG MOBILIFTING BREAST
Duration & Price:   25 min  €100

LPG MOBILIFTING NECK
Duration & Price:   25 min  €100

LPG Mobilifting
Endermologie stimulates the cells mechanically with a 100% 
natural technique and stimulates the tissues in a natural and 
painless way. It struggles with all non-aesthetic symptoms 
(lines, elasticity). Motorized flaps acting as a real skin exercise 
stimulate the natural synthesis of basic stimulating substances. 
Then this cell stimulation helps to increase the production of 
collagen elastin and hyaluronic acid, which is naturally present 
in our skin, of fibroblasts (invigorating cells). 



Beauty 
Product Line
AQUAPELL TREATMENT 
First of all, it is possible to clean the dead tissues and open the 
pores with the starting solution. Another solution is absorbed 
to the lower layers of the skin and the skin is removed from 
many bacteria and parasites. In the final stage, Aqua Peel; 
with its solution containing soothing and moisturizing active 
ingredients, provides skin to soothe and absorb plenty of 
moisture. It gives visible results from the first session. Provides 
illumination of skin spots and gently removes clogged pores.

Duration & Price :   40 min  € 200





I Beauty Program
I BEAUTY PURITY REVIVER
This express and highly effective treatment is the perfect 
solution to achieve a deep rebalancing cleaning. It has the ideal 
combination of zinc and salicylic acid, developed specifically 
to work in synergy with iBEAUTY’s sound vibrations and 
sequential ultrasound technologies. Your skin will be healthier, 
brighter and cleansed of impurities from the first session.

Duration & Price:   30 min  €200

I BEAUTY LIFTING
This anti-aging facial treatment is perfect for anyone who 
wants to restore a rejuvenated appearance to skin. Following 
a cleansing step, the dead skin is going to be exfoliated with 
iBEAUTY’s sound vibrations technology. The application 
of Hyaluronic acid while using iBEAUTY’s tripolar radio-
frequency technology will restore the skin’s plumpness and 
firmness. The complexion will be glowing, the skin will be 
“lifted” and the face will look younger from the first session.
After this treatment the skin will be smoother and the 
appearance of wrinkles will be visibly reduced.

Duration & Price:   30 min  €200

I BEAUTY FULL WRINKLER 
CORRECTOR MASK
The dead layer on the skin surface is removed by low frequency 
ultrasound vibrations and special peeling solution. Purifies 
toxins by accelerating cellular metabolism in the skin. Then 
the oxygen or moisture mask used increases the absorption and 
accelerates the blood circulation. Then a specially formulated 
lifting mask is applied with radio frequency head, which 
triggers the production of collagen that increases the elasticity 
of the skin. Your face oval gets reshaped and tightened.

Duration & Price:   60 min  €500



SANITAS ROMANTIC COUPLE MASSAGE

You will get relaxed with Sanitas Signature Massage  in the 
special couple massage  room. Following face peeling will 
detoxify your skin. At the and of the treatment your face will 
get the hydration that it needs. Your treatment will end by 
spacial far east teas that we offer in relax room.

Duration & Price :   100 min  € 620

Couple Rituals

     These massages can be given in the room with the supplement €40. 



SELVERT GOLD FACE TREATMENT
Pure gold is a secret used by priviliged and wealthy people for 
centuries in order to have young and beautiful skin. 

 Provides thightening and  firming:  Gold prevents the  
sagging of the skin by slowing down the potent inhibitors 
of collagen and elastin corruption. Creating a robust and 
healthy skin cells by triggering cell proliferation in the basal 
layer provides a tightening effect on the skin.

 Gold helps to  prevent premature aging of the  skin  by  
fighting free  radicals that can harm skin. Provides gleaming 
skin and glittering appearance.

Duration & Price:   60 min  €450      

Face Treatments



Face Treatments
SELVERT CLASSIC FACE TREATMENTS
Enjoy a skin cleansing, deep cleansing with vapour and 
peeling after a skin test. The Individual Care Programme 
is suitable for every type of skin, frees the skin from toxins, 
moisturizes it and gives it a soft and silky appereance. 
Combined with different care types, Classic Care 
Programmes relieve swelling and wrinkles and return the skin 
to its lively appereance. The Classic Skin Care Programmes 
include the “Men’s Care” Programme special for men.

  Cleansing Treatment     Moustirising Facial Treatment
  Treatment for Sensitive Skin

Duration & Price:   60 min  €220



EXCLUSIVE NOURISHING 
FACE TREATMENTS
Enjoy a skin cleansing, deep cleansing with vapour and 
peeling after a skin test. Care programmes covered by 
Selvert are special care programmes administrated for 
specific skin requirements. You will start feeling  the effects 
of the Special Skin Care Programmes as soon as they are 
administered. The positive effects on your skin, such as 
intense moisturizing, lifting and wrinkling smoothening, 
will be maintained for long periods of time.

  Aqua Wear    Optimale DNA Vital  
  Vitasphares C Treatment    Whitening Treatment

Duration & Price:   60 min  €290 

COLLAGEN  FACE ANTIAGE CARE 
These programmes involve essences containing collagen, 
which increases the generation of anti-ageing hormones in 
the skin. In this way, the programmes slow down the skin’s 
natural ageing process.  

Duration & Price:   60 min  €375

EYE TREATMENTS 
This treatment provides softening and refreshing care for 
the sensitive area around the eyes. Lymphatic drainage is 
conducted to soften the area around the eyes during care.

 Cell Vitale Eye Contour 

Duration & Price:   40 min  €135

ANTI-AGING FACE TREATMENTS
These programmes involve essences that contain collagen, 
a substance necessary for skin support that increases the 
generation of anti-aging hormones in the skin. Pure collagen 
intensely moisturizes and tightens the skin, smoothening 
wrinkles and clarifying facial features. Le Elexir Anti- 
Aging care involves the process of giving the skin a young 
appearance through herbal hormones derived from moss. 
The natural aging process of the skin is slowed down.

 Peptide | Cell Vitale  Anti-Age | Cell Vitale  Hydratante  
 Cell Vitale  Purfiant | Hyaluronique Ligne

Duration & Price:   60 min  €375

Face Treatments



SELVERT GOLD BODY CARE
This special ritual provides skin rejuvenation and tightening 
with gold maintenance. The effects will be indispensable with 
the special oils, minerals and in-depth hydration caused by 
the products. Intense skin moisturizers increase elasticity to 
uplift the body. Subsequently, a silky feeling is obtained with 
aromatic massage oils, leaving a wonderful scent.

Duration & Price : 60 min  €450

Body Treatments



SEAWEED BODY TREATMENTS
By  applying seaweed in the  microgranular form,  the  body is 
purified of toxins and tightens up and the treatment also stimulates 
metabolism. It helps diminish water and fat deposits, and at the 
same time, it has the characteristics of effective moistreising.

Duration & Price : 55 min  €210

ANTI-CELLULITE BODY WRAP  (Local)
This special treatment has been designed to provide a highly 
efficient solution to localised weight problems. It eliminates 
excess adipose deposits, stimulates circulation, reduces water 
retention and relieves muscle fatigue. 

Duration & Price : 55 min  €210

BLOOD CIRCULATION BODY 
TREATMENTS  (Local)
For  intensive silhouette refining, this  gel  wrap is rich  in 
marine minerals and  vitamins and  detoxifies the  body.  It 
is ideal  for firming  slack  muscle tone and relieving tired and 
heavy legs.

Duration & Price : 55 min  €210

SLIMMING BODY TREATMENT 
Coloured mud masks made using red and grey mud are used 
on the area  according to the regional needs of the body. Body 
building is a way of activating the region in line with your 
needs. Your body will be tightened and  feel thinner. Starting 
with a peeling and  continuing with an active fitness massage, 
the mask is applied to the activated regions. Intense massage 
movements create slimming and f irming effects in the regional 
areas of your  body.

Duration & Price : 70 min  €290

FIRMING BODY TREATMENT (Local)
This treatment protects against the loss of skin elasticity and 
can return the body to its original form for professional women 
wanting to maintain epidermis tissue isometrically. It protects 
binding proteins, determines the contours of the skin and 

prevents the loss of elasticity.

Duration & Price : 50 min  €270

Body Treatments





SELVERT BODY MASK NOURISH
Selvert body mask, which hydrates, softens and rejuvenates 
the skin, gives it a glow and smoothness. This tasty procedure 
improves the mood and reduces irritability and stress levels, 
calms, creates an internal feeling of harmony and comfort. 
A body mask that saturates the skin with minerals, softens, 
gives a glow and improves the production of serotonins natural 
hormones of happiness. You can choose any kind of nourishing 
mask in your hammam treatments...

Duration & Price : 25 min  €120

LIFTING MASSAGE
Lifting massage to slow down the ageing process and achieve 
younger looking and healthier skin.

Duration & Price : 20 min  € 90

BROWN SUGAR PEELING
This classical Mediterranean treatment supported with brown 
sugar, salts and aromatic oils cleanses the dead cells in the body 
while making your skin soft and smooth as much as possible 
thanks to its rich moisturizing effect. 

Duration & Price : 25 min  € 100

COFFEE PEELING
External factors may affect skin in different ways such as 
changing pigmentations, or loss in vibrance and resilience.  
Applying a blend of aromatic oils and coffee granules on the 
skin removes dead cells on the surface, which deeply cleanses 
and nourishes the skin. Caffeine has the power to burn fat. 
It also speeds up metabolism and regulates micro-blood 
circulation. It will leave your skin feeling smooth and velvety. 

Duration & Price : 25 min  € 100

Spa Product Line
Additions



 HAIR STYLE 

 LUXURY MANICURE

 LUXURY PEDICURE

Salon 
Care

   Please, Contact Spa Reception.



SPA RESERVATIONS
For any enquiries or information regarding the spa, please dial 
7640 or press the “spa” button on your telephone display. 
Advance bookings are highly recommended to secure your 
preferred time. Please be informed that our hammam is private 
area, we would like to ask you to make a reservation for using 
hammam area to ensure your privacy.

PREPARATION
We recommend that you leave all jewellery in the safe of 
your room before coming to the spa. The spa will not be held 
responsible for any valuables lost within the spa. For men please 
shave prior to all facial treatments to ensure maximum results.

ARRIVAL
Please arrive 15 minutes prior to your treatment. We ask all our 
guests to complete a Medical Check Form to ensure you do not 
have any complication for your treatment.

SPA BOUTIQUE
A vital part of the Spa Experience is the opportunity to re-
create a spa regime at home. Our Spa Boutique provides all of 
the high-end professional spa products used within your spa 
experiences. In addition our Boutique offers a wide range of 
spa amenities, gift sets and unique spa apparel and accessories. 

CONSULTATION
We invite you to our spa for a private consultation to determine 
your needs and to allow us to design your treatment experience. 
Your personalised package will be tailor-made with suitable 
treatments, techniques and products.

CANCELLATION
Please give us a three-hour cancellation notice for all 
treatments. Cancellations within the three-hour notice period 
will be charged for 50% of the treatment price to your room 
account. All Spa prices will be charged by Euro.

Spa 
Etiquette

SPA MENÜ





7640
REZERVASYON

SPA MENÜ



Zihninizi ve Bedeninizi
Tazelerken Ruhunuzu
Arındırın.



  40 Euro ek ücretle tedavilerinize bambu ya da bitki keseleri ekleyebilirsiniz.

  25 Euro ek ücretle masaj hizmetlerimizi odanızda da alabilirsiniz. 

Spa Klasikleri
SANİTAS İMZALI MASAJ  
Sert ve yumuşak teknikler bir arada kullanılarak, seçtiğiniz 
aromatik yağlarla yapılan bu masaj, kaslarınızı gevşetirken tüm 
stresinizi alacak.

Süre & Fiyat  :  40 dk.  130 €  |  55 dk.  175 €

  80 dk.  195 €  |  90 dk.  230 €

SPOR MASAJI
Bu masajın temel amacı kan dolaşımını hızlandırmaktır. Kas, 
sinir ve omurga buz kompresleri ve destekleyici bandajlarla 
tedavi edilir. Özel spor masaj teknikleri uygulanır ve kaslar 
güçlendirilir.

Süre & Fiyat : 55 dk.  195 €

DERİN BASKI MASAJI
Derin baskı masajı (bağ doku) kas, eklem ve bağ doku üzerinde 
etkilidir. Özellikle kronik ağrılar, gergin boyun, bel ağrısı, 
bacak sertleşmesi ve kapalı omuzların tedavisinde kullanılır. 

Süre & Fiyat  : 55 dk.  200 €  |  80 dk. 215 €

AROMATERAPİ MASAJI  
Bu masaj Akdeniz bitkilerinden elde edilen aromatik yağların 
sağladığı ruhsal ve f iziksel rahatlamayı vaadeden nazik bir 
vücut masajıdır.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  170 € 

REFLEKSOLOJİ 
Özel bir teknikle uygulanan bu masajda, ayaktaki belli noktalara 

yoğunlaşarak vücuttaki her türlü gerginlik giderilir.  

Süre & Fiyat  :  55 dk.  180 €

ANTİSELÜLİT MASAJI  
Karın bölgesine, kalçalara ve bacaklara uygulanan sert ve 
yoğun masaj hareketleriyle vücuttaki deformasyonu ve portakal 
görünümünü yok etmeye yardımcı, kan dolaşımını hızlandırıcı 
masajdır. 

Süre & Fiyat : 40 dk.  165 €





  40 € ek ücretle tedavilerinize bambu ya da bitki keseleri ekleyebilirsiniz.

Ayurvedik
Bakımları
Ayurveda eski bir Hint şifa sanatıdır. Ayurveda öğretilerine 
göre doğru bir yaşam stili ve beslenme tarzı ile hem hastalıklara 
karşı korunmak hem de gerçek doyuma ve sükunete ulaşmak 
mümkündür. 

ABHYANGA
Sıcak Ayurverdik yağ yavaşça vücuda dökülerek yapılan bu 
geleneksel masaj, vücudun enerji kanallarını açarken, dolaşımı 
ve enerji akışını da hızlandırır. Bu masaj ayrıca bağışıklık 
sistemini güçlendirir ve toksinleri atmanıza yardım eder. 

Bedeni, zihni ve ruhu dinlendirmek için birebirdir.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  190 €

SENKRONİK ABYANGA 
(DÖRT EL MASAJI)
İki çift el tarafından eş zamanlı olarak uygulanan bu masaj, 
enerji dolaşımınızı dengeler, vücudunuzu derinlemesine 
rahatlatır, ona enerji verir, ruhu sakinleştirir ve bedenin iç 

dengesini destekler.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  360 € 

SHIRODHARA
Anja (üçüncü göz) ve Sahasrara (taç) çakralarına yavaşça 
dökülen sıcak Ayurvedik yağ rahatlatıcı bir etki yaratır.  
Merkezi sinir sistemine iyi gelen bu özel yağ, stres belirtilerini 

yok eder. Uykusuzluk ve baş ağrısını giderir.

Süre & Fiyat  : 50 dk.  160 €

SHIROABHYANGA
Abhyanga ve Shirodhara masajlarının birleşiminden oluşan 
bu masaj sizi rahatlatırken, vücudunuza uygulanan sıcak ve 

baharatlı yağlar bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu dinlendirir.  

Süre & Fiyat  : 80 dk.  225 €





Türk Hamamı
Egzotik kokuları ve rahatlatıcı sıcaklığı ile geleneksel Doğu 

stiline uygun olarak hazırlanmış otantik hamam seansları, size 

sultanlara layık bir deneyim sunar. 

PAŞA HAMAMI
Keselenen vücudu kaplayan aromatik sabun köpükleri cildi 
temizler, canlandırır, rahatlatır. 

Süre & Fiyat  : 40 dk.  135 € 

ŞEHRAZAT HAMAMI
Paşa Hamamı’na ek olarak, özel aromatik yağlar ve dairesel 
hareketlerle yapılan masajda, kafa derisine, ellere ve ayaklara 
yoğunlaşılarak beden yeniden canlandırılır.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  165 € 

SULTAN BAKIMI 
Yumuşak hareketlerle kese işlemi yapıldıktan sonra, canlandırıcı 

ve tazeleyici köpük masajı yapılır. Bakım, gül suyu, bal ve sütle 

yapılan nemlendirici vücut maskesiyle devam eder.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  200 € 

ÖZEL HAMAM BAKIMI
Özel günler için hazırlanmış olan bu bakım, seçiminize göre 
üzüm veya kahve çekirdekleri, esmer şeker, kahve ya da bal 
kristalleriyle yapılan vücut peelingiyle başlar. Siz aromatik 
köpüklerle kaplı bir şekilde uzanırken, başınıza, ellerinize ve 
ayaklarınıza özel yağlar eşliğinde, dairesel hareketlerle masaj 
yapılır. Geleneksel şerbet ikramıyla son bulur. (Dilerseniz 
bakımınıza 150 Euro farkla ışıltı veren altın maskesi ekleyerek 
bakımınızı taçlandırırsınız.)

Süre & Fiyat  : 80 dk.  255 €

  Her maske için farklı f iyatlar uygulanmaktadır. 





Spa Yolculuğu

  40 €  ek ücretle tedavinize bambu ya da bitki keseleri ekleyebilirsiniz.

SHIATSU
Bu geleneksel Japon masajının özelliği parmakla uygulanan 
baskıdır. Misafirimiz rahat bir giysiyle uzanırken yapılan 
Shiatsu’da, terapist vücudun stresli noktaları rahatlatmak için 
ellerini, ayaklarını ve dizlerini kullanır. 

Süre & Fiyat  :  55 dk.  215 €

ÖZEL ALTIN MASAJI 
Tatlı badem yağı, palmiye yağı ve 24 ayar altın parçacıklarının 
eşsiz bir kombinasyonundan oluşan masaj yağı, cildi korur, 
muhteşem bir ışıltı ve gençlik sunar. Masaj negatif enerjiyi 
ortadan kaldırır ve vücutta kapanmış enerji noktaları açarak, 
enerji akışını düzenler. Oksijen üretimini artırarak hücre 
yenileme ve hücre fonksiyonlarını stabilize eder. Altın terapisi, 
en etkili ve doğal yaşlanma karşıtı yöntemlerden biridir.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  215 €

MANDARA MASAJI (4 EL)
Madara masajı iki terapist  ile uygulanan ritmik bir seanstır. 
Bu masaj farklı geleneksel türleri kombinleyerek ruhunuzu 
dinginliğe kavuşturur. 

Süre & Fiyat  : 55 dk.  350 €

LOMI LOMI NUI 
Kolların alt kısımları ile dirseklerin senkronize hareketleri 
uygulanarak bedeni rahatlatan bu masaj, Hawai kültürünün 
önemli bir parçası olan tapınak masajlarının en alasıdır.

Süre & Fiyat  : 80 dk.  245 €

ASYA MASAJI
Özellikle Tayland’da yaygın olarak kullanılmakta olan Asya 
masajı çoğunlukla gerdirme hareketlerini kapsamakta ve son-
rasında sıcak aromatik yağlar kullanılarak ruhsal ve bedensel 
dinginlik sağlanmaktadır. Vücuttaki dolaşımı düzenleyen, 
sertlik ve gerginlikleri gideren, sinir sistemi üzerinde etki 
göstererek  gevşeme duygusu uyandıran özelliğe sahiptir.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  185 €   |  80 dk.  210 €





Spa Yolculuğu

  40 €  ek ücretle tedavinize bambu ya da bitki keseleri ekleyebilirsiniz.

TAŞ MASAJI
Eski Hint şifalarına dayalı bu masajda sıcak bazalt ve soğuk 
mermer taşları, vücudun enerji noktalarına yerleştirilir. Taşların 
baskısı ve sıcaklığı kan dolaşımını hızlandırırken, kasları rahatlat-
maya yardımcı olur.

Süre & Fiyat  : 75 dk.  210 €

TAI MASAJI
Enerji akışını hızlandırmak ve kaslardaki stresi almak için 
belirli noktalara baskı uygulanan bu masaj, tüm vücudun es-
netilmesiyle son bulur.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  210 €  |  80 dk.  230 € 

 90 dk.  245 €

BİTKİ KESELERİYLE TAI MASAJI
Uzakdoğu’dan gelen farklı bitki çeşitleri  ile hazırlanan bitki 
keseleri ile yapılır. Bitki masajı, vücuttan toksin atılmasını 
sağlayan etkili bir masajdır. Isıtılmış masaj yağları ve sıcak 
bitki keseleri ile tüm vücudunuza uygulanan bu  bitkisel bakım 
ile hem zihinsel hem fiziksel rahatlamada, bitki keselerinin 
mucizesini hemen fark edebilirsiniz.

Süre & Fiyat  : 50 dk.  225 €



LPG MOBILIFTING EL  

Süre & Fiyat  :   15 dk.  65 €

LPG MOBILIFTING GÖĞÜS
Süre & Fiyat  : 25 dk.  100 €

LPG MOBILIFTING BOYUN
Süre & Fiyat  : 25 dk.  100 €

LPG Mobilifting
Tamamen doğal Endermologie tekniğiyle hücreleri mekanik 
olarak uyararak dokuları doğal ve acısız yoldan uyandırır. Bu 
sayede estetik olmayan tüm belirtiler (çizgiler, elastikiyetini 
kaybetmiş cilt) ile mücadele eder. Gerçek bir cilt egzersizi gibi 
hareket eden motorize kapaklar temel canlandırıcı maddelerin 
doğal sentezini uyandırır. Ardından bu hücre uyarımı  
fibroblastaların (canlandırıcı hücreler) cildimizde doğal 
olarak varolan kolajen elastin ve hyalüronik asit üretimlerini 
arttırmaya yardımcı olur. 



Beauty 
Product Line
AQUAPELL BAKIMI
Öncelikle başlangıç solüsyonu sayesinde ölü dokuların 
temizlenmesi ve gözeneklerin açılması sağlanır. Bir diğer solüsyon 
cildin alt katmanlarına kadar emilir ve cildin birçok bakteri ve 
parazitten temizlenmesi sağlanır. Son aşamada ise içeriğinde 
yatıştırıcı ve nemlendirici aktif maddelerin bulunduğu solüsyon 
ile Aqua Peel, cildin yatışmasını ve bol nem almasını sağlar. İlk 
seanstan itibaren gözle görülebilir sonuçlar verir. Cilt lekelerinde 
aydınlanma sağlar. Tıkanmış gözenekleri nazikçe açar. Pul pul 
olmuş ölü hücreleri temizler.

Süre & Fiyat  :   40 dk.  200 €





I Beauty Program
I BEAUTY DERİN TEMİZLİK
Düşük frekanslı ultrason titreşimlerle cildi derinlemesine 
arındırır ve temizler. Özel peeling solüsyonu ile cilt yüzeyindeki 
ölü tabakayı alır. Cilt tonunu eşitler, daha sağlıklı ve ışıltılı bir 
görünüm sağlar. Cilt, ihtiyacına yönelik bir bakım için hazır hale 
gelir. Uygulama manuel masaj ile sonlandırılır.

Süre & Fiyat  :  30 dk. 200 €

I BEAUTY LIFTING
Cildinizi derinlemesine temizleyip ölü tabakadan arındırdıktan 
sonra radyofrekans dalgaları yardımı ile cilt canlı, dolgun ve sıkı 
bir hale gelir. Üç kutuplu başlığı ile yüksek frekans dalgaları, 
cilde pürüzsüz, dolgun ve genç bir görünüm kazandırır. 
Bakım esnasında uygulayacağımız cildi kaldıran maske, radyo 
frekans etkisini 10 kat artırmak üzere özel olarak formüle 
edilmiş bir yaşlanma karşıtı üründür. Uygulama manuel masaj 
ile sonlandırılır.

Süre & Fiyat  : 30 dk.  200 €

I BEAUTY FULL WRINKLER 
CORRECTOR MASK
Deri yüzeyindeki ölü tabaka, düşük frekanslı ultrason 
titreşimleri ve özel soyma çözeltisi ile giderilir. Derideki hücresel 
metabolizmayı hızlandırarak toksinleri arındırır. Daha sonra 
kullanılan oksijen veya nem maskesi emilimini artırır ve kan 
dolaşımını hızlandırır. Daha sonra, cildin elastikiyetini artıran 
kolajen üretimini tetikleyen radyo frekans başlığı ile özel olarak 
formüle edilmiş özel olarak formüle edilmiş maske uygulanır. 
Yüz ovaliniz yeniden şekillenir ve sıkılaşır.

Süre & Fiyat  :  60 dk.  500 €



SANİTAS ÇİFTLERE ÖZEL 
ROMANTİK MASAJ

Sizin için hazırlanan odanızda Sanitas İmza Masajı ile 
dinlenecek. Ardından yüzünüze uygulayacağımız peeling 
ile yüzünüz arınacak. Devamında yüz maskesi ile istenen 
neme kavuşacaksınız. Dinlenme odamızda sizler için özel 
hazırlanmış uzak doğu çaylarımızla ikramlarda bulunacağız. 

Süre & Fiyat  : 100 dk.  620 € 

Spa Düet

     Bu masajlar 40 € ek ücret karşılığında odaya hizmet olarak verilebilir.. 



ÖZEL ALTIN CİLT BAKIMI
Saf altın, asırlar boyu ayrıcalıklı ve varlıklı kişilerce genç ve 
güzel bir cildin sırrı olarak kullanılmıştır. Teknolojide ve kimya 
endüstrisinde yaşanan gelişmeler, bu antik sırdan günümüzde 
de sonuna dek faydalanılabilmesini olanaklı kılmaktadır. 
Üstelik, artık bunun için bir kraliçe olmanız da gerekmiyor. 

* Gerginleşme ve sıkılaşma sağlar: Altın, kolajen azalmalarını 
ve elastikiyet bozulmalarını yavaşlatarak cildin sarkmasını 
önler. Cildin bazal katmanında hücre çoğalmasını tetikleyerek 
sağlıklı ve dayanıklı cilt hücrelerinin oluşmasını sağlar ve 
böylelikle ciltte sıkılaşma etkisi yaratır.

* İnce çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltır, altın ışıltısıyla 
cildin pırıl pırıl görünümünü sağlar.  

Süre & Fiyat  :  60 dk.  450 €

Yüz Bakımları



Yüz Bakımları
KLASİK CİLT BAKIMLARI
Cilt analizi yapıldıktan sonra, cildin temizlenmesi ve 
buhar işlemi ile birlikte derinlemesine temizliği ve peeling 
uygulaması ile başlayan bakımları içermektedir. Her cilt 
tipine uygun kişiye özel bakım programı ile cilt toksinlerinden 
arınır, nemlenir, yumuşak ve ipeksi bir görünüm kazanır; 
ihtiyacınıza yönelik farklı bakımlar şişlikleri ve çizgileri haf 

if letir, cildin canlılığını geri kazandırır.

 Temizleme Bakımı   Nemlendirici Cilt Bakımı
 Hassas Ciltler için Cilt Bakımı

Süre & Fiyat  : 60 dk.  220 €



ÖZEL BESLEYİCİ CİLT BAKIMLARI
Cilt analizi yapıldıktan sonra, cildin temizlenmesi ve 
buhar işlemi ile birlikte derinlemesine temizliği ve 
peeling uygulaması ile başlayan cildin spesifik ihtiyacına 
yönelik olarak uygulanan özel bakım programlarıdır. 
Yoğun nemlendirme, cilt altı dokusunu kuvvetlendirme, 
kırışıklıklar ile savaş konularında etkilerini daha bakım 
esnasında hissetmeye başlayacağınız ve cildinizdeki 
olumlu yansımalarını uzun süre göreceğiniz bakımlardan 
oluşmaktadır. 

 Aqua Wear           Optimale DNA Vital  
 Vitasphares C Bakımı     Beyazlatma Bakımı

Süre & Fiyat  :  60 dk.  290 € 

KOLAJEN YÜZ BAKIMLARI 
Bu programlar, ciltte yaşlanmayı geciktirici hormonlarının 
oluşumunu artıran kolajen içeren esansları içerir. Bu sayede 
programlar cildin doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır.  

Süre & Fiyat  :  60 dk. 375 €

YAŞLANMA KARŞITI YÜZ BAKIMLARI
Cildi yaşlanmaya karşı koruyan kişiye özel uygulamalardır. 
Cilt için gerekli destek maddeleri olan kolajeni kapsayan 
ve ciltteki yaşlanma karşıtı hormonları artıran özler 
içermektedir. Cilt saf kolajen ile yoğun şekilde nemlendirilir 
ve sıkılaştırılır. Kırışıklıklar düzeltilir ve yüz hatları netleşir. 
Le elixir yaşlanma karşıtı bakımlarda yosundan kazanılan 
bitkisel hormonlar, cilde genç bir görünüm kazandırır. 
Cildin doğal yaşlanma süreci yavaşlatılarak kırışıklıkların 
oluşumu geciktirilir, mevcut kırışıklıkların görünümleri 
düzeltilir. 

 Peptide | Cell Vitale  Anti-Age | Cell Vitale  Hydratante  
 Cell Vitale  Purfiant | Hyaluronique Ligne

Süre & Fiyat  :  60 dk. 375 €

GÖZ ÇEVRESİ BAKIMLARI
Hassas, narin göz çevresi için özel gevşetici ve tazeleyici 
bakım. Bakım sırasında göz bölgesinin gevşemesi için lenf 
drenaj uygulaması yapılmaktadır. 
 Cell Vitale Göz Çevresi 

Süre & Fiyat  : 40 dk. 135 € 

Yüz Bakımları



ÖZEL ALTIN VÜCUT BAKIMI
Ürünlerin içeriğindeki mineraller ve özel yağlar sebebiyle 
vücutta derinlemesine nemlenme sağlarken altın bakımı 
etkisiyle ciltte gençleşme sıkılaşma sağlanır. Bu özel ritüel, 
kuşkusuz vazgeçilmez bakımınız olacaktır.

Cildin elastikiyetini artıran  ve canlandıran  yoğun nemlendirici 
bir vücut bakımıdır. Akabinde aromatik yağlarla yapılan masaj 
ve muhteşem  kokularla  birlikte  cilde  ipeksi bir  his  kazandırılır.

Süre & Fiyat : 60 dk.  450 €

Vücut Bakımları



YOSUN VÜCUT BAKIMI
Mikro granüller halinde yosun; vücudu toksin maddelerden 
arındırır, sıkılaştırır ve metabolizmayı uyarır. Su ve yağ 
birikintilerinin azaltılmasına yardımcı olur ve aynı zamanda 
etkili bir şekilde nemlendirme özelliğine sahiptir. Deri ve dokular 
minerallerle ve vücudun gereksinim duyduğu elementlerle 
beslenir, etkili bir biçimde huzur duygusunu artırır.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  210 €

ANTİ SELÜLİT VÜCUT SARGISI  (Lokal)
Bu özel tedavi, yerel kilo problemlerine yüksek verimli bir 
çözüm sağlamak için tasarlanmıştır. Fazla yağ birikimini 
eritir, kan dolaşımını uyarır, su tutulmasını ve kas 
yorgunluğunu azaltır.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  210 €

KAN DOLAŞIMI VÜCUT BAKIMI  (Lokal)
Yoğun selület arıtımı için, bu jel içerik bakımından zengindir. 
Vücudu detoks eder. Gevşek kas dokusu toparlamak ve 
yorgun bacakları rahatlatmak için idealdir.

Süre & Fiyat  : 55 dk.  210 €

İNCELTİCİ VÜCUT BAKIMLARI
Kırmızı ve gri çamur kullanılarak yapılan, vücudun bölgesel 
ihtiyacına göre renklendirilmiş çamur maskeleri ile ihtiyacı 
olan bölgeye uygulanır.
Vücut yapınızın ihtiyacı doğrultusunda bölgesel aktive 
edici bir bakımdır. Vücudunuzun hem incelmesine hem 
sıkılaşmasına odaklanır. Vücut peelingi ile başlayıp bölgesel 
aktif f itnes masajı ile devam eder, masaj sonrası aktive edilen 
bölgelere maske uygulaması yapılır ve vücuda sürülen krem 
ile bakım son bulur. 

Süre & Fiyat  : 70 dk.  290 €

SIKILAŞTIRICI BAKIM (LOKAL)
Vücut elastikiyetinin yeniden kazanılmasında etkili sıcak 
bakımdır. Yoğun etken maddeler ve sıkılaştırma etkisi olan 
yosun sayesinde elastin dokuya destek sağlanır. Düzenli 
uygulamayla birlikte vücudun istenilen forma kolaylıkla 

kavuşması sağlanır.

Süre & Fiyat : 50 dk.  270 €





Spa Daha Fazlası
SELVERT VÜCUT MASKESİ
Farklı içerikleri  ile Selvert vücut maskeleri ile derinlemesine 
nazik bir temizlik sağlar. Kullanım esnasında kan dolaşımını 
uyarıp hücre yenilenmesini desteklediği gibi cildin doğal 
fonksiyonlarını yerine getirmesine de yardımcı olur. Gözle 
görülür bir farkla yenilenmiş ve yumuşamış bir cilt elde 
edilmesini sağlar.

Süre & Fiyat : 25 dk. 120 €

SIKILAŞTIRMA MASAJI
Yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve daha genç görünümlü ve 
daha sağlıklı bir cilde ulaşmak için yapılan masaj tekniğidir.

Süre & Fiyat : 20 dk.  90 €

ESMER ŞEKER PEELING
Tuzlar ve aromatik yağlarla desteklenen bu klasik Akdeniz 
tedavisi, cildinizi yumuşak ve pürüzsüz hale getirerek cildinizi 
nemlendirir ve zengin nemlendirici etkisi sayesinde cildinizi 
temizler.

Süre & Fiyat : 25 dk.  100 €

KAHVE PEELING
Kahvenin doğal gücü ile ölü derilerinizden arınırken, cildinizin 

ihtiyacına uygun olan kolajenler ile birlikte toksinlerinizden 

arınmış olursunuz.

Süre & Fiyat : 25 dk.  100 €



 SAÇ STİLİ

 LÜKS MANİKÜR

 LÜKS PEDİKÜR

Salon 
Bakımları

     Lütfen, Spa resepsiyon ile irtibata geçiniz.



Spa Etiketi
SPA REZERVASYON
Spa ile ilgili herhangi bir soru veya bilgi için, lütfen 7640'ı 
arayınız veya telefon ekranınızdaki ‘spa’ tuşuna basınız.
Bakımlarınızı tercih ettiğiniz zamanda alabilmek için, önceden 
rezervasyon yaptırmanızı önemle tavsiye ederiz.
Hamamımız kişiye özel bir alan olduğundan, mahremiyetinizi 
sağlamak için hamam alanı kullanımlarında ön bilgi almanızı 
ve rezervasyon yaptırmanızı rica ederiz.

HAZIRLIK
Spa’ya gelmeden önce, tüm değerli eşyalarınızı odanızın 
kasasına bırakmanızı öneririz. Spa'da kaybolan değerli 
eşyalardan spa sorumlu tutulamaz. Bay misafirlerimizin yüz 
bakımlarından en iyi sonucu alabilmeleri için, spa’ya gelmeden 
önce traş olmalarını tavsiye ederiz.

SPA'YA GELİŞ
Lütfen rezervasyon saatinizden 15 dakika önce spa resepsiyona 
geliniz. Aldığınız bakıma bağlı herhangi bir komplikasyona 
sahip olup olmadığınızı öğrenmek için sizden Tıbbi Kontrol 
Formu doldurmanızı rica ediyoruz.

SPA BUTİK
Spa deneyimize arzu ederseniz evinizde devam edebilirsiniz.
Spa merkezimizde almış olduğunuz profesyonel bakımların 
tüm ürünlerini ve daha fazlasını spa butiğimizde bulabilirsiniz. 
Ayrıca plaj kıyafetleri, mumlar, parfümler, hediye setleri 
ve eşsiz seçenekleri görebilmek için spa merkezimizde 
bulunan butiğimizi ziyaret edebilirsiniz. Tüm Spa bakım ve 
masajlarımızın f iyatları Euro (€) olarak belirlenmiştir. 

DANIŞMA
Beklentilerinizi belirlemek ve size en uygun olan 
kişiselleştirilmiş Spa paketinizi belirlemek için sizi Sanitas 
Spa'ya davet ediyoruz. 

İPTAL
Rezervasyonunuzu iptal etmek için en az 3 saat önceden haber 
vermenizi önemle rica ederiz. 3 saatlik süre içerisinde yapılan 
iptallerde hizmetin %50'si odanıza faturalandırılacaktır.
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