
ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ
FACIAL THERAPIES
Хидратираща терапия
Процедура за лице за пълна релаксация и дълбок 
хидратиращ ефект. Лицето се почиства, след което 
се прави дълбоко ексфолиране с крем с липоамино- 
киселини, биологичен  пилинг с овесени протеини 
.Нанася се ампула с хидратиращ ефект и масаж, 
последван от хидра-изглаждаща маска с тройна 
хиалуронова киселина и екстракт от боровинка. 
Процедурата завършва с хидратиращ крем, който 
обгръща кожата с мекота. 
.............................................................  50 min  110 bgn
Hydratation therapy
Facial procedure for complete relaxation and deep hydrating 
effect. The face is cleaned, followed by deep exfoliation with 
lipoamino- acids, biological peeling with oat proteins. Apply 
an ampoule with hydrating effect and massage, followed 
by a hydro-smoothing mask with triple hyaluronic acid and 
extract of blueberry. The procedure ends with a moisturizer 
that envelops the skin with softness.

Терапия против стареене
Процедура за лице, която стяга и видимо тонизира 
кожата, като същевременно изглажда бръчките. 
Терапията има успокояващ ефект, придава сияен и 
равномерен вид на лицето. Почистване, последвано от 
микро-гел пилинг с екстракт от зелен чай за нежно и 
ефикасно ексфолиране, нанасяне на ампула с лифтинг 
ефект и масаж с крем богат на аминокиселини, 
антиоксиданти и масла от пшеница, соя и маслина. 
Маската с екстракт от манатарка и боровинка, 
съчетани с два вида хиалуронова киселина видимо 
намалява бръчките. Финалният крем премахва следите 
на времето и забавя процесите на стареене.
..............................................................60 min  110 bgn
Anti-age therapy
A facial procedure that tightens and visibly tones the skin, 
such as at the same time smoothes wrinkles. The therapy 
has a calming effect, gives a radiant and even look to the 
face. Cleaning followed by micro-gel peeling with green tea 
extract for gentle and effective exfoliation, application of an 
ampule  with lifting effect and massage with cream rich in 
amino acids, antioxidants and oils from wheat, soy and olive. 
The mask with mushroom and blueberry extract combined 
with two types of hyaluronic acid visibly reduces wrinkles. 
The final cream removes traces of time and slows down the 
aging process.

Почистваща терапия за мазна кожа
Специализирана терапия за мазна кожа, разширени 
пори, плътна текстура и лъщене.  Активните съставки 
нормализират производството на излишен себум, 
поддържат  естествената хидратация, свиват 
порите и намаляват дребните несъвършенства. 
Лицето се почиства с тоалетно мляко с екстракти от 
ирис, розмарин и хамамелис, следва дълбоко почистване 
с крем със салицилова киселина и оризови частици. 
Нанася се почистваща ампула и  маска с два вида глина. 
За финал - хидро матираща емулсия и активен крем с 
антибактериален  ефект и свеж аромат. 
.............................................................. 45 min  105 bgn
Purifying therapy for oily skin
Specialized therapy for oily skin, enlarged pores, dense texture 
and shine. The active ingredients normalize the production of 
excess sebum, maintain natural hydration, shrink pores and 
shrink small imperfections. The face is cleansed with toilet 
milk with extracts of iris, rosemary and witch hazel, followed 
by deep cleansing with cream with salicylic acid and rice 
particles. Apply a cleaning ampule and mask with two types 
of clay. For the final - hydro mattifying emulsion and active 
cream with antibacterial effect and fresh aroma.

Терапия за чувствителна кожа със спа термална вода 
Нежно почистваща и хидратираща терапия за 
чувствителна и зачервена кожа. Успокоява, хидратира 
и озарява лицето. Почистването започва с нежно 
тоалетно мляко с екстракт от памук, продължава 
с мицеларна вода със SPA термална вода,  която 
внимателно и ефективно почиства кожата и 
преминава към дълбоко почистване с продуктите 
съдържащи каолин, нишесте от ориз и екстракт 
от гипсофил. Следва ампула, която успокоява 
чувствителната кожа и маска с нежна текстура  
за незабавен баланс и мекота.Финал поставя 
успокояващият кадифен крем - истинска ласка за 
чувствителната кожа.
.............................................................. 45 min  105 bgn
Therapy for sensitive skin
Therapy for sensitive skin with Spa thermal water Gently 
cleansing and hydrating therapy for sensitive and reddened 
skin. Soothes, hydrates and brightens the face. Cleaning 
begins with a gentle toilet milk with cotton extract, 
continued with mi cellar water with SPA thermal water,  
which gently and effectively cleanses the skin and goes deep 
cleaning with products containing kaolin, rice starch and 
extract of philosophical. Next is an ampule that soothes 
sensitive skin and a mask with gentle texture for instant 
balance and softness. Final puts soothing velvet cream - a 
real caress for sensitive skin.

ПИЛИНГ НА ТЯЛО:
BODY PEELING:

Пилинг с черен сапун “Белди”
Beldi black soap peeling ......................  25 min   60 bgn

Пилинг с гроздови семки
Grape seeds peeling ............................. 25 min   60 bgn

Пилинг с цвят на череша и лотос
Cherry blossom and lotus  peeling ........ 25 min   60 bgn

СПОРТЕН ЦЕНТЪР
SPORT CENTER
АПАРАТНИ ПРОЦЕДУРИ / TREATMENTS with MACHINES
Детоксикация
Detox ................................................ 30 мин. 35 bgn

Пресотерапия
Pressotherapy ..................................... 30 min 55 bgn

Фитнес
Fitness center (per person) ..............................  20 bgn

Сауна и парна баня
Sauna & Steam bath ...................................  1 h  25 bgn

Инфрачервена сауна
Infrared Sauna ...........................................  1 h  20 bgn

Футболно игрище
Football field .............................................  1 h  35 bgn

Тенис на корт
Tennis court ...............................................  1 h   40 bgn

Велосипед
Bicycle ....................................................  24 h  28 bgn

За информация и резервации / For information and bookings
Reception Sports Center  +359 886 601 092 /internal 104 from your villa

Reception Clubhouse + 359 884 004 071 /internal 100 from your villa

SPORTS & 
WELLNESS 

CENTER



АРОМАТЕРАПИИ
AROMATHERAPY

Ароматерапия
(роза, лавандула, ароматна свещ, шоколад)
Създаден като средство за пълна релаксация. 
Този масаж не само отпуска и регенерира тялото, но 
и предлага хидратираща, защитна  и лечебна грижа за 
кожата.

.............................................................  50 min 100 bgn 
Aroma  massage
(rose, lavender, aroma candle, chocolate)
This massage is designed for a complete body and wellbeing 
experience. It does  not on relax and restore your body, but 
offers great moisturizing, protective and healing skin care.

Ломи-ломи
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. 
Масажът възстановява хармонията на тялото, 
подобрява кръвообращението и енергийния поток в 
организма.

.............................................................  50 min 100 bgn
Lomi-Lomi
Lomi-Lomi - the massage of the loving hands. Doing the 
Hawaiian massage, the masseur affects not only physically 
but also emotionally and spiritually. It is performed with 
rhythmical flowing movements without excessive pressure. 
The massage recovers the harmony in it and improves the 
circulation of the energy stream in the organism.

Антистрес масаж (глава, шия и рамене) 
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.
.............................................................. 30 min 80 bgn
Anti-stress massage
(Head, neck & shoulders massage) 
Anti-stress massage, relaxing the neck, shoulders and back. 
Systematic massage movements with warm herbal oils will 
release all knots and pains. Great for CRI (Computer related 
Injuries) and shoulder pain.

Масаж с горещи камъни
Комбинация от релаксираща терапия с топли камъни и 
дълбокотъканни масажни техники с детоксикиращо и 
релаксиращо въздействие.
.............................................................. 50 min 105 bgn
Deep Tissue Hot Stone Therapy
Using heated stones, this treatment combines relaxing hot 
stone therapy with deep tissue massage techniques for a 
detoxifying, muscle-melting full body experience

Рефлексотерапия
Стъпалата се смятат за карта на целия организъм- 
на тях се намират т.нар. „рефлекторни зони“, които 
отговарят за отделните части на човешкото тяло 
и чрез тяхното стимулиране се постига подобряване 
функцията на целия организъм
.............................................................. 30 min 80 bgn
Reflexotherapy
The feet  are considered to be a map of the  organism - on 
them are the so-called  “reflex zones”, which are responsible 
for the all parts of the human body and by stimulating them, 
the function of the whole organism is improved

МАСАЖИ
MASSAGES

Класически масаж  ............................. 25 min 65 bgn
Classic massage  ..................................50 min 95 bgn

Голф масаж 
Масаж,  който въздейства 
на дълбоките слоеве на мускулите и съединителната 
тъкан, като по този начин подобрява 
кръвообръщението  и облекчава болките и спазмите.
......................................................... 45 min  105 bgn
 25 min  75 bgn
Golf massage
Massage that affects the deep layers of the muscles and 
connective tissue, helps blood circulation, relieves pain and 
cramps.

РЕЛАКСИРАЩИ  
ТЕРАПИИ
RELAXING  
THERAPIES

Терапия “Шоколад”
Отпускащ масаж с истински шоколад, последван от 
маска с лечебни билки от България. Резултатът е 
сияеща и хидратирана кожа

.............................................................   80 min 135 bgn
Glow Chocolate therapy
Relaxing massage with chocolate, followed by a scrub with 
terroir herbs, resulting in glowing and moisturised skin..

Терапия  „Максимална хидратация”
(с масло от диво манго и капуасу) 
Терапията започва с пилинг, последван от релаксиращ 
масаж с масло от диво манго и капуасу, което е богато 
на  витамини А, С , D и антиоксиданти. Сухата, 
дехидратирана и нееластична кожа се възстановява 
изцяло. Процедурата завършва с хидратиращо мляко 
за тяло, което повишава жизнеността на кожата, 
възстановява гъвкавостта и свойството ù за 
задържане на влага.

............................................................... 75 min 145 bgn
Maximum hydratation therapy
(with wild mango and capua oil)
The therapy begins with peeling, followed by a relaxing 
massage with wild mango and capua oil, which is rich in 
vitamins A, C, D and antioxidants. Dry, dehydrated and 
inelastic skin is restored completely.

Ритуал  „Българска роза“
Регенерираща терапия, която обновява, подхранва 
и омекотява кожата, и включва деликатно 
отстраняване на мъртвите клетки със захарен  
пилинг, последвано от маска, чиято богата формула 
мигновено подхранва и хидратира, а масажът 
с масло от масло от Роза Дамасцена подобрява 
кръвообръщението и тонизира кожата.

.............................................................   90 min 160 bgn
Bulgarian Rose Ritual
Regenerating massage with rose gel, honey peeling and 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.

Ритуал „Таити“ 
(с моной и ванилия) 
Пренесете се до Таити с тази екзотична терапия, 
която включва двуфазен  пилинг за тяло, който 
перфектно почиства кожата и премахва мъртвите 
клетки, последван от маска с упойващия аромат на 
ванилия и завършва с релаксиращ масаж с масло от 
моной. Резултатът е нежна и хидратирана кожа.
.............................................................   90 min 160 bgn
Tahiti Ritual
Let the exotic pressure wich includes 2 phase body peeling 
make your skin purified and fresh. A masque with vanilla 
aroma is folowed by a relaxing monoil oil massage. The result 
is subttle and hydrated skin. 

Ритуал “Япония”
Японската релаксираща терапия „Ханакасуми“ 
ще изчисти ума Ви и ще отвори сърцето Ви към 
безусловната любов. Сияйна на външен вид и копринено 
мека на допир ще бъде кожата Ви след пилинга и 
последващия масаж с екстрактите от японска череша 
и лотос.
.............................................................   70 min 145 bgn
Ritual Japan
Japanese relaxing therapy “Hanakasumi” will clear your 
mind and will open your heart to unconditional love. Shiny in 
appearance and silky soft to the touch will be your skin after 
peeling and subsequent massage with extracts of Japanese  
cherry and lotus.

Мускулна терапия без пилинг ............    50 min   110 bgn
Muscle release without peeling

Мускулна терапия за голф играчи
След ексфолиация със скраб с 3 вида сол се нанася 
масло със специално обезболяващо действие. Тялото 
се масажира чрез серии от концентрирани техники, 
които въздействат на дълбоките слоеве на мускулите 
и съединителната тъкан, като по този начин 
подобряват  кръвообръщението  и облекчават болките 
и спазмите. За финал се нанася гел за освежаване и  
тонус.
.............................................................   70 min 145 bgn
Muscle release for golfers
After receiving a warm, aroma-infused sugar scrub, a 
muscular aches and pains oil is applied to your body. Then 
a massage is performed to help erase the pains of muscle 
spasms, arthritis, rheumatism and fatigue. A circulating gel 
is then applied, leaving your body refreshed and invigorated. 

You can cancel an appointment at least one hour in advance,
otherwise we will be charged 50% of all reserved services.

Може да отмените резервация до един час, преди процедурата,
в противен случай ще бъдете таксувани с 50% от цената на услугите.


