TREAT YOUR
BODY & SOUL
AT WELLNESS CENTER

Масажи и ароматерапи/ Massages & Aromatherapies
Класически
Антицелулитен
Рефлексотерапия
Масаж с розово олио
Масаж с лавандула
Масаж с ароматизирана свещ

25/50’ 50/75 bgn
40’
75 bgn
30’
60 bgn
25/50’ 50/75 bgn
25/55’ 50/80 bgn
25/55’ 50/85 bgn

Създаден като средство за пълна релаксация и регенерация, масажът с ароматизирана свещ използва смес от
подбрани естествени восъци и масла. Този масаж не само
отпуска и регенерира умореното Ви тяло, но и предлага
хидратираща, защитна и лечебна грижа за кожата.

Ломи – ломи масаж

50 min

Детоксикиращ масаж с мед

20 min

Classic
Anti-cellulite
Reflexotherapy
Rose oil massage
Lavеnder massage
Aroma candle massage

Using natural superior blend of plant waxes and butters,
this massage is designed for a compete body and wellbeing
experience. It does not only relax and restore your body,
but offers great moisturising, protective and healing
skin care benefits.

80 bgn

Lomi – Lomi massage

55 bgn

Honey detoxifying massage

Aнтистрес масаж
30 min
70 bgn
(глава, шия и рамене)			

Anti – stress massage
(head, neck & shoulder massage)

Ломи – ломи – масажът на любящите ръце. Хавайският
масаж има не само физическо, но и емоционално, и
духовно въздействие. Извършва се с ритмични плавни
движения, без прекален натиск. Усещането наподобява
нежни вълни. Масажът възстановява хармонията на
тялото, подобрява кръвообращението и енергийния
поток в организма.

По време на масажа, полезните съставки в меда се
абсорбират в кожата, а натрупаните токсини се
освобождават. Като допълнителна полза мускулите се
разтягат и отпускат. Терапията стимулира функциите
на лимфната система, подобрява термичната регулация
на кожата и има положително влияние върху цялата
нервна система. Има противовъзпалително действие,
спомага за релаксация и подобрява кръвообращението.

Премахва стреса, отпуска шията, раменете и гърба.
Систематичните масажни движения с топли билкови
масла премахват натрупаното напрежение и болка в
третираните области. Подходяща е за травми, свързани
с работата на компютър и при болки в раменете.

Шоколадов масаж

45 min

Релаксиращ масаж, който подобрява кръвообращението и освежава кожата, оставяйки я
хидратирана и подхранена.

Lomi-Lomi - the massage of the loving hands. Doing
the Hawaiian massage, the masseur affects you not only
physically but also emotionally and spiritually. It is performed
with rhythmical flowing movements without excessive
pressure. The feeling is similar to gentle waves. The massage
recovers the harmony and improves the circulation of the
energy stream in the organism.

During the massage, beneficial substances from the honey
are absorbed directly into the skin and the trapped toxins are
released. As an added benefit, the muscles are stretched and
loosened. It unblocks and stimulates the lymph system
and improves the thermal regulation of the skin.
It has a positive impact on the entire nervous system,
also anti-inflammatory effect, helps relaxation
and improves blood flow.

Anti – stress relaxes the neck, shoulders and back.
The systematic massage movements with warm herbal oils
will release all stress and pains in the treated regions.
Strongly recommended for computer related stiffness and
shoulder pain.

80 bgn

Chocolate massage

Relaxing massage which improves blood
flow, invigorates the skin and makes it
hydrated and nourished.

Релаксиращи терапии / Relaxing Therapies
Шоколадова терапия

80’

Отпускащ масаж с истински шоколад, последван от
ексфолиация с лечебни билки от България.
Резултатът е сияеща и хидратирана кожа.

Ритуал-терапия с мляко

95’

Ексфолиация с гроздови семки, последвана от
хидратиращ масаж и обвиване на тялото с млечна
маска. Резултатът е възстановена и ободрена кожа.

Детокс терапия

100’

CINQ MONDES е детоксикация в марокански стил:
пилинг с черен сапун Белди, нанасяне на черна глина
расул и масаж с арганово масло. Резултатът
е чиста и хидратирана кожа.

Кехлибарена терапия

110 min

Кехлибарената терапия освобождава напрежението
в мускулите, премахва стреса и умората, и има
балансиращо действие върху ума и тялото. Процедурата
включва почистване с ексфолиант „Golden Amber“ и два
вида масаж - хармонизиращ със смес от благородни
масла и арган, и масаж с кехлибар. Кехлибарът
детоксикира и стимулира снабдяването на клетките с
кислород. Кожата е видимо подмладена и стегната.

115 bgn

Glow chocolate therapy

Relaxing massage with real chocolate,
followed by a scrub with Bulgarian herbs,
resulting in glowing and moisturised skin.

125 bgn

Rich milk ritual

Scrub with grape seeds is followed by moisturising body
massage and wrapping with milk body mask, resulting
in healed and revitalized skin.

130 bgn

Detox treatment

CINQ MONDES is a detoxification in Moroccan style. The
procedure combines peeling with Beldi Black soap, Rhassoul
Clay cream wrapping and massage with аrgan oil. The result
is clear and hydrated skin.

130 bgn

Amber therapy

Amber therapy releases muscle tension, eliminates stress
and fatigue, balances the body and mind. It includes
cleaning the body with a “Golden Amber” scrub and
two types of massages-harmonizing massage with
a mix of precious oils and аrgan, and amber massage.
Amber detoxifies and stimulates the oxygen supply
to the cells. The skin becomes visibly younger
and firmer.

Цвят от рози
и букет от етерични масла

90 min

135 bgn
		

Rose blossom
& bouquet of essential oils

120 bgn

Bulgarian honey and milk

Стягаща и хидратираща
100 min
125 bgn
винена терапия			

Firming and hydrating
wine therapy

Ароматерапевтичен масаж с масажен гел с рози, мед и
ароматно билково масло, обвиване на тялото с маска с
розов цвят. „Роза дамасцена” е богата на етерични
масла с висока биологична активност, съдържа танини, восък и въглехидрати. Омекотява, освежава
и подхранва, има противовъзпалително действие,
пречиства и ароматизира кожата.

Терапия с български мед и мляко 80 min

Подмладяващ и възстановяващ ритуал с ефект на
деликатно изсветляване и изглаждане на кожата.
Тялото се почиства с пяна от мед и се масажира със
златен масажен гел с мед и мляко. Следва обвиване
със затоплена маска с мед и мляко, и нанасяне на
подмладяваща медена маска за лице.

Терапията започва с парна баня и релаксиращ масаж с
масло от гроздови семки, мандарина и жасмин. Сухата,
дехидратирана и нееластична кожа се възстановява
изцяло, чрез овлажняваща маска, съдържаща екстракт
от листата на червено грозде и алое. Процедурата
завършва с лосион Каберне, който допълнително
хидратира кожата.

Азиатска терапия с лотус и ориз

110 min

Парна баня, релаксиращ масаж с Алго Моной и обвиване
с маска с оризови зърна и екстракти от лотос с
релаксиращ, хидратиращ и подхранващ ефект.

Силата на земята

95 min with exfoliation
75 min without exfoliation

Този ритуал е необикновена комбинация от интензивен
масаж с топли базалтови и скъпоценни къмъни (яспис,
планински кристал), които релаксират тялото и го
зареждат с енергия.

Терапия с горещи камъни

50 min

Комбинация от релаксираща терапия с топли камъни и
дълбокотъканни масажни техники с детоксикиращо и
релаксиращо въздействие.

Лечебна кал

50’

Aromatherapy massage with a rose gel, honey and aromatic
herbal butter, body wrapping with a rose blossom cream mask.
Rosa Damascena is rich in essential and highly active
biological oils and tannins, wax and carbohydrates,
which make your skin smooth, refreshed and
nourished. They act anti – inflammatory,
give purity and aroma scent to the skin.

Rejuvenating and reviving ritual with delicate brightening
and skin smoothing effect. Body wiping with honey foam,
massage with Golden Massage Gel Honey & Milk.
This is followed by wrapping with warm honey
and milk mask and rejuvenating
honey face mask.

The therapy begins with a steam bath and relaxing massage
with special grape seed oil, tangerine and jasmine.
Тhe dry, dehydrated and rigid skin is restored completely
by applying a hydrating wrap with extract from red vine
leaf and aloe. The final touch is extra moisturising
lotion with Cabernet.

125 bgn

Lotus and rice Asian therapy

155 bgn
135 bgn

Power of earth

Steam bath, Algo Monoy relaxing massage and a body
wrap with rice and lotus extracts with relaxing, hydrating
and nourishing effect.

This ritual is an extraordinary combination of deep massage
with warm basalt and precious stones (jasper pebbles and
quartz crystals) that relax the body and
fills it with energy.

90 bgn

Hot stone therapy

70 bgn

Healing mud

This treatment combines relaxing hot stone therapy with deep
tissue massage techniques for a detoxifying, muscle – melting
full body experience

Пилинг на тяло / Body Peeling
Пилинг с черен сапун Белди
Пилинг с гроздови семки
Пилинг с билки

30’
30’
30’

45 bgn
45 bgn
45 bgn

Beldi black soap peeling
Grape seeds peeling
Herbal peeling

Моделиращи терапии за тяло / Body Modelling Therapies
Антицелулитна терапия
Антицелулитна терапия с пилинг

60’
80’

Специализирана терапия, стимулираща кръвоносната
система, концентрираща се върху зоните, предразположени към „блокажи“, целулит, задържане на течности и
неравна текстура. След ексфолиация, засегнатите зони
се масажират с комплексно антицелулитно олио и се
нанася оформящ контурите антицелулитен крем.

Обвиване на тялото с парафанго

60’

Tерапията с парафанго детоксикира, ексфолира,
подхранва и релаксира кожата. След като се премахнат
токсините, кожата е кадифена и мека. Процедурата има
антицелулитно действие, намаляват се мазнините.
Първата стъпка е пилинг, последван от серум, обвиване на
тялото с парафанго и завършва с масаж.

90 bgn
130 bgn

Slimming line
Slimming line with peeling

Specialized treatment to stimulate the blood flow,
concentrating on the areas of the body prone to ‚blockages‘,
cellulite, fluid retention and uneven skin texture. After
an exfoliation the affected areas are treated with an anti
cellulite complex oil. This is followed by the application
of a contouring anti cellulite cream.

80 bgn

Parafango body wrap

Parafango treatment detoxifies, exfoliates, nourishes and
relaxes the skin. After removing of toxins, the skin is soft
and velvet. It increases skin elasticity; reduces the fat;
acts anti cellulite. The procedure starts with a scrub,
next a serum is applied, followed by а parafango
wrapping and a massage.

Терапии за лице / Facial Therapies
Хидратираща терапия

75’

Процедура за лице с ароматни етерични масла за пълна
релаксация и дълбок хидратиращ ефект.
Лицето се почиства, след което се прави пилинг, масаж,
дълбоко почистване с пара, нанася се маска и крем.

Терапия против стареене

90’

Процедура за лице, която стяга и видимо тонизира кожата, като същевременно изглажда бръчките. Терапията
има успокояващ ефект, като придава сияен и равномерен
вид на лицето. Почистване, последвано от пилинг, мaсаж,
дълбоко почистване с пара, маска и нанасяне на крем.

Почистваща терапия за мазна кожа

75’

Специализирана терапия за мазна кожа, разширени пори,
плътна текстура и лъщене. Включва съставки с много
действия, които спомагат за изчистване и връщане на
баланса на кожата, като нормализират производството
на себум и предотвратяват блокиране на порите. Лицето
се почиства, прави се пилинг, масаж, дълбоко почистване
с пара, нанася се маска и крем. Активните съставки са
морска кал и растителен корал.

Терапия за чувствителна кожа

60’

75 bgn

Hydrating therapy

A facial designed for complete relaxation with the aromatic
scent of essential oils designed to deeply hydrate your skin.
Facial cleansing is followed by peeling, massage, deep
cleansing with steam, mask and cream.

90 bgn

Anti-age therapy

A facial performed to firm and visibly refresh the skin whilst
smoothing out wrinkles. Your skin is left looking serene and
the complexion more radiant and even. Cleansing
followed by peeling, massage, deep cleansing
with steam, mask and cream.

75 bgn

Purifying therapy for oily skin

A specialized treatment recommended for those with oily
skin, dialated pores, thick texture and constant shine. This
treatment incorporates multi-active ingredients which help
purify and re-balance the skin by normalizing the production
of sebum and preventing blockage of pores. Cleansing is
followed by peeling, massage, deep cleansing with steam,
mask and cream. The active ingredients
are sea mud and coral vegetal.

75 bgn

Therapy for sensitive skin

Терапия за млада кожа

45’

Специализирана терапия, създадена за третиране на
проблемна кожа, спомагаща за изчистване и връщане
на баланса. Насладете се на бързи и видими резултати,
сияен вид и равномерен цвят. Активната съставка е
растителен корал.

45 bgn

Juvenile therapy

A specialised treatment designed to target problematic skin
types, helping purify and restore balance. Experience fast,
visible results for a clear complexion and a luminous, even
skin tone. The active ingredient is coral vegetal.

Разкрасяващи процедури / Face Cosmetics
Масаж на лице

30’

35 bgn

Face massage

Процедури с апаратура / Apparatuses Procedures
Пресотерапия
Детоксикация

30’
30’

45 bgn
30 bgn

Pressotherapy
Detoxication

Грижа за мъже / Men‘s Care
Голф масаж
Винен масаж
Мускулна терапия за голф играчи

45’
25/50’
80’

След ексфолиация с топъл ароматен скраб се нанася
масло със специално обезболяващо действие. Тялото се
масажира, като по този начин се успокоят болките и
спазмите в мускулите, симптомите на артрит, ревматизъм и отпадналост. Нанася се гел за стимулиране на
кръвоносната система, освежаване и тонус.

Мускулна терапия без пилинг

55’

80 bgn
50/75 bgn
115 bgn

Golf massage
Wine massage
Muscle release for golfers

After a warm, aroma-infused sugar scrub, a muscle release
oil is applied. After that a massage is performed to help
erase the pains of muscle spasms, arthritis, rheumatism
and fatigue. A blood flow stimulating gel is then
rubbed in, leaving your body feeling refreshed
and invigorated.

90 bgn

Muscle release without peeling

Лицева терапия за мъже

60’

Тази терапия третира зачервена, възпалена,
дехидратирана и раздразнена кожа.
Резултатът е възстановена и ободрена кожа.

Маникюр за мъже
Педикюр за мъже

45’
60’

75 bgn

Men facial care

This treatment targets irritated, inflamated,
dehydrated and over-exfoliated skin.
The result is healed and revitalized skin.

25 bgn
40 bgn

Men manicure
Men pedicure

Маникюр и педикюр / Manicure and Pedicure
Парафинова терапия за ръце

30’

Подмладяваща терапия за ръце със суха и
дехидратирана кожа. Мъртвите клетки се
отстраняват със скраб, след което ръцете се
масажират, нанася се парафин и крем.

25 bgn

Paraffin treatment for hands

Anti-age treatment for dry and dehydrated hands.
First the dead skin cells are removed with a scrub,
followed by a massage, wrapping with
paraffin and cream.

Shellac маникюр
Shellac педикюр
Френски маникюр c Shellac
Френски педикюр с Shellac
Маникюр без лак
Маникюр с лак
Педикюр без лак
Педикюр с лак
Маникюр и педикюр
Спа маникюр
Спа педикюр
Френски маникюр
Френски педикюр
Френски спа маникюр
Френски спа педикюр
Медицински педикюр

75’
90’
90’
90’
45’
60’
60’
75’
120’
75’
90’
75’
90’
90’
90’
90’

50 bgn
62 bgn
50 bgn
62 bgn
25 bgn
30 bgn
40 bgn
47 bgn
77 bgn
45 bgn
60 bgn
35 bgn
50 bgn
50 bgn
65 bgn
60 bgn

Shellac manicure
Shellac pedicure
French manicure with Shellac
French pedicure with Shellac
Manicure without polish
Manicure with polish
Pedicure without polish
Pedicure with polish
Manicure & pedicuren
Spa manicure
Spa pedicure
French manicure
French pedicure
French spa manicure
French spa pedicure
Medical pedicure

Маникюр и педикюр с Shellac
Лакиране на нокти
Изграждане на нокти с UV гел
Поправка на нокът с UV гел
Поддръжка на UV гел
Премахване на UV гел, Shellac

180’ 105 bgn
15’ 15 bgn
120’ 70 bgn
20’ 15 bgn
90’ 50 bgn
30’ 30 bgn

Manicure & Pedicure with Shellac
Nail polish
Nail Enhacement with UV gel
Repairing а nail with UV gel
UV gel maintenance
UV gel, Shellac removing

Подходящ при
враснали нокти, мазоли и др.

For those who have various problems
such as ingrown nails, corns etc.

Епилация / Epilation
Половин крака
Цели крака
Мишници
Ръце
Бикини зона

20’
40’
10’
20’
30’

20 bgn
35 bgn
10 bgn
25 bgn
30 bgn

Half legs
Whole legs
Armpits
Arms
Bikini zone

Гореща зона / Thermal Zone
Инфрачервена сауна		
10 bgn
Парна баня		
10 bgn
Парна баня, сауна, 		
25 bgn
зона за релакс и фитнес			

Infrared sauna
Steam bath
Steam bath, sauna,
relax zone and fitness

Спортен център / Sports Center
Фитнес (на човек)		
Стая за игри (на човек)
1h
Наем на тенис корт
1h
Урок по тенис
1h
Наем на футболно игрище
1h
Наем на велосипед
24 h

10 bgn
5 bgn
30 bgn
60 bgn
30 bgn
20 bgn

Fitness center (per person)
Game Room (per person)
Tennis court rent
Tennis lesson
Football field rent
Bicycle rent

За информация и резервации / For information and bookings
Reception Sports Center +359 886 601 092 /ext. 104 from your villa
Reception Clubhouse
+ 359 884 004 071 /ext. 100 from your villa
Може да отмените резервация до един час, преди процедурата,
в противен случай ще бъдете таксувани с 50% от цената на услугите.
You can cancel an appointment at least one hour in advance,
otherwise we will be charged 50% of all reserved services.

