
SPA MENU



КОЗМЕТИЧНИ ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

РИТУАЛ НА ЧИСТОТАТА Thalgo
Базисна процедура за лице, която включва нежно почистване на кожата на лицето, шията и деколтето, в съчетание 
с релаксиращ масаж и обновяваща маска, адаптирана според типа

                                                                                                                                                   45 мин./49.00 лв.

КОЗМЕТИЧНА ТЕРАПИЯ ЗА БЛЯСЪК И СИЯЕН ТЕН Thalgo
Възвръща блясъка, премахва умората и сивкавия тен на лицето. Тази козметична терапия е вдъхновена от 
морските активни съставки и включва три ключови стъпки, които възстановяват блясъка на повяхналата кожа и 
разкриват красотата на лицето: почистващ ритуал, релаксиращ масаж и лист-маска според състоянието и типа на 
кожата. Можете да изберете от следните варианти: ХИДРАТАЦИЯ/ ЛИФИТИНГ/ ЕНЕРГИЗИРАНЕ.

50 мин./69.00 лв.

ХИДРАТИРАЩ РИТУАЛ „СЪРЦЕТО НА ОКЕАНА” Thalgo
Съчетавайки дълбокия хидратиращ ефект на морската вода с детоксикиращото действие на микроелементи и 
морски соли, тази козметична терапия повишава нивата на хидратация и възвръща блясъка на кожата. Терапията 
започва с цялостно почистване на лицето и шията и ексфолиация, последвани от релаксиращ мануален масаж. 
Специфичната алгинатна маска с активен хидратиращ серум насища кожата с хидратиращи и подхранващи 
активни съставки с морски произход, като я прави гладка, еластична и ослепителна.

60 мин./79.00 лв.

АКВАРЕЛ Thalgo
Реминерализираща, почистваща, детоксикираща терапия за лице със 100% естествени микронизирани морски 
водорасли, подходяща за нормална/ смесен тип/ мазна кожа

50 мин./49.00 лв.         



КОЗМЕТИЧНИ ТЕРАПИИ И СПА РИТУАЛИ ЗА ТЯЛО

ПРОГРАМА ДЕТОКС Thalgo
Обвиване с микронизирани морски водорасли със 100% естествен произход – терапия с активен 
реминерализиращ, антиоксидантен и детоксикиращ ефект върху организма. Извършва се върху хамам маса или в 
термоодеяло, по Ваш избор.

                                                                                                                                                   45 мин./ 69.00 лв.

СПА РИТУАЛ „СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ ОТ АТЛАНТИКА“ Thalgo
Възстановете енергията на тялото си с масаж от скъпоценни камъни. Отправете се на едно истинско релаксиращо 
пътешествие за сетивата чрез силата на морските камъни, събрани от бреговете на Атлантическия Океан. Спа 
ритуалът включва ексфолиация с розов пясък и кварцови кристали, хидратираща вана с екстракти от оливин, 
последвана от енергизиращ масаж с морски кристали.
 С вана – 90 мин./139.00 лв.
 С маска – 90 мин./ 139.00 лв.

СПА РИТУАЛ „ТИХООКЕАНСКИ ОСТРОВИ“ Thalgo
Релаксиращ спа ритуал, който включва ексфолиация с бял пясък от Бора Бора, морски соли и кокосови черупки, 
вана „Морска лагуна”, масаж с топли пясъчни торбички, ломи-ломи масаж и финално нанасяне на подхранващо 
масло със златисти частици.
 С вана – 90 мин./139.00 лв.
 С маска – 90 мин./ 139.00 лв.

СПА РИТУАЛ “VITAMIN C+C” Natura Bisse
Позволете на тялото си да се наслади на висока концентрация на витамин С. Това мощно антиоксидантно 
третиране е идеално за коа, която страда от загуба на еластичност и дехидратация поради излагане на слънце или 
по въздействие на замърсена околна среда, независимо от възрастта Ви. Това изключително третиране е базирано 
върху използването на аскорбинова киселина и лиофилизиран портокалов сок. Защитава кожата от изсушаване и 
преждевременно стареене, подмладява я, като неутрализира оксидантите и повишава еластичността. 

 60 мин. / 119.00 лв.
  “С грижа за лицето”  90 мин. / 139.00 лв.



КОЗМЕТИЧНИ ТЕРАПИИ И СПА РИТУАЛИ ЗА ТЯЛО

ТЕРАПИЯ “БОЖЕСТВЕН ЕЛИКСИР”
Винотерапията е една възродена древна терапия за подмладяване, чрез която тялото се лекува и разкрасява. Тя 
комбинира лечебните и подмладяващи свойства на гроздето и етеричните масла от гроздови семена. След края на 
терапията кожата е ексфолирана, видимо стегната, подхранена, антиоксидирана и невероятно благоуханна. 

                                                                                                                                                   90 мин./129.00 лв.

ТЕРАПИЯ „ШОКОЛАДОВА НАСЛАДА“ 
Най-чувствителния и глезещ масаж! Наричат го още „масаж на усмивките“, защото действа като антидепресант. 
Стимулира всички сетива и най-вече производството на ендорфин в организма – хормон на щастието. Масажът 
с шоколад е подходящ за всички които искат да подобрят настроението си и да омекотят, подхранят и подмладят 
своята кожа. 

60 мин./ 79.00 лв.

СПА ПАКЕТИ

ЛУКСОЗЕН СПА ПАКЕТ 
Ексфолиация на цяло тяло с ароматен пилинг с кокос, ванилия и соли. Релаксиращ масаж с ароматно масло с 
ванилия и кокос. Хидратиращ ритуал за лице „Сърцето на Океана“ или „Океан“ за мъже. 
 

ДЕТОКС ПАКЕТ
Обвиване с микронизирани морски водорасли за цяло тяло. Козметична терапия Акварел за лице. Детоксикираща 
напитка (дрениращ чай Thalgo).  
 90мин./ 99.00 лв.

УИКЕНД СПА ПАКЕТ
Вана по избор. Ексфолиация по избор от нашето спа меню. Класически масаж. Ритуал на чистотата за лице.
Освежаваща напитка (фреш) . 

120 мин./ 179.00 лв.

150мин./ 189.00 лв.



ЕКСФОЛИРАЩА ГРИЖА Thalgo

МАГИЯТА НА ИНДИЯ 
ексфолиация с топящ се пилинг – съчетание от Индийски червени водорасли, аюрведични масла, джинджифил, 
захар и морски соли.

                                                                                                                                                   30 мин./39.00 лв.

ЕКСФОЛИАЦИЯ “ЕКЗОТИЧЕН ОСТРОВ” 
ексфолиация с аромат на ванилия и тиара, фина комбинация от стрити кокосови черупки и бял пясък от Бора Бора, 
смесени с подхранващи екзотични масла. 

30 мин./39.00 лв.

ЕКСФОЛИАЦИЯ С РОЗОВ ПЯСЪК 
с тонизиращи движения терапевтът ексфолира цялото тяло с деликатни песъчинки розов пясък и бял кварц, като 
резултатът е гладка, мека и блестяща кожа.

 30 мин./39.00 лв.
 

ХИДРОТЕРАПИЯ Thalgo
*Всички вани са с продължителност 25 минути.

МОРСКА ЛАГУНА 
Луксозна релаксираща вана   29.00 лв.
 

ВАНА С ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ
Тялото е обгърнато от кремообразен балсам със зелен оливин, който при потапяне във ваната се трансформира в 
хидратиращо мляко.  

 35.00 лв.
 



МАСАЖИ

ИНДИЙСКИ МАСАЖ
(обхваща зоната на деколте, шия, лице и глава)                                                                              25мин. / 49.00 лв.

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ  
 цяло тяло - 50мин. / 79.00 лв.
 частичен - 20мин. / 39.00 лв.

ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ  
 цяло тяло - 50мин. / 89.00 лв.
 частичен - 30мин. / 49.00 лв.

ЗОНОВ МАСАЖ С МАГНЕЗИЙ 
30мин. / 49,00 лв.

АНТИСТРЕС МАСАЖ С АРОМАТНА СВЕЩ  
цяло тяло - 50мин. / 89.00 лв.
частичен - 30мин. / 49.00 лв.

АРОМАТЕРАПИЯ 
цяло тяло - 50мин. / 89.00 лв.
частичен - 30мин. / 49.00 лв.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
20мин. / 39.00 лв.



Хотел Вела Хилс - Велинград
гр. Велинград,

ул. Миладин Досев 24

Рецепция:
Тел. + 359 359 78888
Моб. + 359 892 768888

E-mail: reception@vellahills.bg
www.vellahills.bg


