
...sinsenolam rad ųtūb sisliop ųsūJ dak ,maT

.  Pasistenkite atvykti keliomis minutėmis anksčiau prieš procedūrą kad galėtumėte neskubėdami jai pasiruošti. 

.  Procedūros metu išjunkite savo mobilųjį telefoną. Taip Jums ir kitiems mūsų svečiams niekas netrukdys mėgautis ramybe.

.  Prieš masažą rekomenduojame pasirinkti vieną iš mūsų siūlomų kūno šveitimų. Jo pagalba pašalinsite negyvų odos ląstelių 
sluoksnį, išvalysite odą bei paruošite ją tolimesnėms procedūroms.

.  Po kiekvienos procedūros vaišiname specialiai tai procedūrai pritaikyta arbata ar žolelių užpilu. Leiskite sau dar kelias 
minutes atsipalaiduoti bei pasimėgauti maloniais pojūčiais...  

Egzo�niai SPA ri�a�i dviems* 

Ry�e�š�s atgaivos ri�a�s dviems 1,5 val. 95 Eur / 2 žm.
Tradicinis tajų masa�s Jam
Atpa�iduojan�s aliejaus masa�s Jai
Sūkurinė vonia dviems 

Tradicinis tajų ri�a�s dviems 2 val. 135 Eur / 2 žm.
Tradicinis tajų kūno švei�mas Jam ir Jai        
Aromaterapinė žolelių vonia dviems
Tradicinis tajų masa�s su žolelių ryšulėliais Jam
Atpa�iduojan�s aliejaus masa�s su žolelių ryšulėliais Jai 
 
Kerin�  Ry� oazė dviems 2 val. 155 Eur / 2 žm.
Negyvosios jūros druskos kūno švei�mas Jam ir Jai
Giliųjų audinių tonizuojan�s  masa�s Jam ir Jai
Refle�ologinis pėdų masa�s Jam
Taškinis galvos masa�s Jai

Juodojo šoko�do pagunda dviems 2,5 val. 165 Eur / 2 žm.
Juodojo šoko�do kūno švei�mas Jam ir Jai
Juodojo šoko�do kūno �ukė Jam ir Jai
Juodojo šoko�do pieno vonia dviems
Juodojo šoko�do masa�s Jam ir Jai 

Indonezie�š�s pa�imos ri�a�s dviems 2,5 val. 175 Eur / 2 žm.
Egzo�nis Balio salos kūno švei�mas Jam ir Jai
Atpa�iduojan� rožių žied�pių ir pieno vonia dviems
Balinezie�š�s aroma masa�s Jam ir Jai 
Taškinis veido ir galvos masa�s Jam ir Jai

*Spa ri�alų me� vaišiname šviežiais vaisiais ir arbata
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Viso kūno SPA masa�i 
Tradicinis tajų masa�s (Nuat Bo'rarn)   1 val. 45 Eur / 1,5 val. 60 Eur

Tradicinis tajų masa�s su žolelių ryšulėliais 1 val. 50 Eur / 1,5 val. 65 Eur

Atpa�iduojan�s aliejaus masa�s 1 val. 42 Eur / 1,5 val. 57 Eur

Atpa�iduojan�s aliejaus masa�s su žolelių ryšulėliais 1 val. 47 Eur / 1,5 val. 62 Eur

Atpa�iduojan�s aliejaus masa�s su medumi 1 val. 45 Eur / 1,5 val. 60 Eur

Juodojo šoko�do masa�s 1 val. 45 Eur / 1,5 val. 60 Eur

Balinezie�š�s aroma masa�s 1 val. 47 Eur / 1,5 val. 62 Eur

Karališ�s aliejaus masa�s su kokosų aliejumi 1 val. 47 Eur / 1,5 val. 62 Eur

Tok Sen masa�s su �kmedžio �l�ku 1 val. 45 Eur

Indonezie�š�s Ashiatsu masa�s                                             1 val. 45 Eur

Ke�rių rankų aliejaus masa�s  1 val. 80 Eur

Viso kūno terapiniai masa�i  
Limfodrenažinis masa�s 1 val. 45 Eur

An�celiuli�nis masa�s 45 min. 45 Eur

Liekninan�s - �angrinan�s masa�s 1 val. 55 Eur / 1,5 val. 70 Eur

Liekninan�s - �angrinan�s masa�s su medumi 1 val. 57 Eur / 1,5 val. 72 Eur

S�muliuojan�s - raumenis tonizuojan�s masa�s  1 val. 55 Eur / 1,5 val. 70 Eur

Giliųjų audinių viso kūno masa�s  1 val. 55 Eur / 1,5 val. 70 Eur

Segmen�niai masa�i 
Refle�ologinis pėdų masa�s 45 min. 32 Eur

Tajų ri�a�s kojoms 45 min. 35 Eur

S�muliuojan�s kojų masa�s 40 min. 27 Eur

Atpa�iduojan�s rankų masa�s                     30 min. 22 Eur

Drėkinan� / mai�nan� rankų procedūra  45 min. 35 Eur

Atpa�iduojan�s pečių sri�es ir nugaros masa�s 30 min. 22 Eur

Tajų nugaros masa�s  30 min. 25 Eur

Tajų nugaros masa�s su žolelių ryšulėliais  30 min. 27 Eur

Giliųjų audinių nugaros masa�s 45 min. 35 Eur

Taškinis Ba�� masa�s (pečių sri�es, nugaros ir pėdų)   45 min. 35 Eur

Taškinis Champi masa�s (pečių sri�es, �klo ir galvos)   45 min. 35 Eur

Taškinis veido arba galvos masa�s   30 min. 22 Eur

Taškinis veido ir galvos masa�s   45 min. 32 Eur

Tajų veido masa�s su žolelių ryšulėliais   30 min. 27 Eur

Atlie� Tai�ndo mei�rės               Atlie� vie�nės mei�rės

Mini SPA programos
Express Spa programa visiems 1 val. 45 Eur
Egzo�nis Balio salos kūno švei�mas
Atpa�iduojan�s aliejaus masa�s

Express Spa programa vyrams 1 val. 50 Eur
Negyvosios jūros druskos kūno švei�mas
Giliųjų audinių nugaros masa�s
Taškinis pėdų ir galvos masa�s

Express Spa programa moterims 1 val. 50 Eur
Liekninan�s druskos švei�mas
Segmen�nis an�celiuli�nis masa�s
Liekninan� kūno �ukė - įvyniojimas

Kerin� taškų galia 1,5 val. 60 Eur
Refle�ologinis pėdų masa�s
Taškinis pečių sri�es ir nugaros masa�s 
Taškinis veido ir galvos masa�s

Ry�e�ški kerai 1,5 val. 60 Eur
Egzo�nis Balio salos kūno švei�mas
Balinezie�š�s aroma masa�s 
Taškinis veido ir galvos masa�s 

Kleopatros sapnas 1,5 val. 65 Eur
Egzo�nė Balio salos kūno �ukė - įvyniojimas
Atpa�iduojan� pieno ir rožių vonia 
Karališ�s kokosų aliejaus masa�s 

Egzo�niai SPA ri�a�i
Ry�e�š� kūno atgaiva 2 val.  75 Eur
Tradicinis tajų kūno švei�mas
Tradicinė tajų kūno �ukė - įvyniojimas
Tradicinis tajų / atpa�iduojan�s aliejaus masa�s

Juodojo šoko�do terapija 2 val.   80 Eur
Juodojo šoko�do kūno švei�mas
Juodojo šoko�do kūno masa�s
Juodojo šoko�do kūno �ukė - įvyniojimas 
 
Deto�ikuojan� / liekninan� kūno programa 2val.  85 Eur
Deto�ikuojan�s / liekninan�s kūno švei�mas
Deto�ikuojan�s / liekninan�s kūno įvyniojimas  
Limfodrenažinis / liekninan�s kūno masa�s  

Egzo�nis balinezie�š�s ri�a�s 2,5 val.  95 Eur
Egzo�nis Balio salos kūno švei�mas
Egzo�nė Balio salos kūno �ukė - įvyniojimas
Aromaterapinė žolelių vonia
Atpa�iduojan�s aliejaus masa�s su žolelių ryšulėliais

SPA procedūros kūnui *    

Kūno švei�mai 

Kūno švei�mas Negyvosios jūros drus� 30 min.  20 Eur

Tradicinis tajų kūno švei�mas 30 min. 25 Eur

Juodojo šoko�do kūno švei�mas 30 min. 25 Eur

Egzo�nis Balio salos kūno švei�mas 30 min.  25 Eur
Kokosų / cinamono / migdolų / �liosios arbatos / mango / jūros mė�

Kūno �ukės - įvyniojimai 

Tradicinė tajų kūno �ukė - įvyniojimas su bal�oju moliu 30 min. 25 Eur

Egzo�nė Balio salos kūno �ukė 30 min.  25 Eur

Juodojo šoko�do kūno �ukė - įvyniojimas 30 min.  25 Eur

Deto�ikuojan� / liekninan� kūno �ukė su jūros dumbliais 30 min.  25 Eur

Spa vonios 

Atpa�iduojan� rožių žied�pių ir pieno vonia 30 min. 20 Eur

Aromaterapinė žolelių vonia 30 min. 20 Eur

Juodojo šoko�do pieno vonia 30 min. 20 Eur

Gaivinan� jūros druskų vonia  30 min.  17 Eur

Sūkurinė vonia 30 min.   15 Eur

*rekomenduojamos �ip papildomos procedūros �r� su pasirink� masažu

SPA procedūros veidui

Veido procedūra “Ry� atgaiva” 45 min. 35 Eur
Makiažo nuvalymas, imbiero švei�mas, bananų ir medaus �ukė, veido masa�s

Tradicinė tajų veido procedūra jautriai ir riebiai odai 1 val. 40 Eur
Makiažo nuvalymas, tajų švei�mas, baltojo molio �ukė, veido masa�s 

Algina�nė Casmara veido procedūra 1 val. 45 Eur
Drėkinan� / regeneruojan� / va�n� / �angrinan�/ raminan� 

Prabangi veido procedūra „Budos au�as“ 1 val. 50 Eur
Makiažo nuvalymas, imbiero švei�mas, 24 k. au�o �ukė, veido ir galvos masa�s 


