Masaje

Wolkendorf signature massage

Masaj Hamam

Full body reflex massage

Acest masaj cuprinde diverse
tehnici și mișcări ușoare, blânde
și relaxante. Ajută la eliminarea
stresului, îmbunătățește circulația
sangvină, detensionează mușchii și
oferă o stare profundă de relaxare
cuprinzând musculatura spatelui,
membrele superioare și inferioare.
Datorită tehncii speciale de masaj,
acesta reprezintă masajul nostru
etichetă.

Se desfășoară pe un pat de piatră
încălzit, spațiu intim și călduros,
cu o lumină ambientală care te
provoacă la relaxare. Este un ritual
ancestral, de înfrumusețare și întărire
a organismului, care redă starea de
bine și purifică corpul.

Cel mai popular masaj, ”răsfățul” așa
cum ne place să-l numim, are ca
scop relaxarea și înlăturarea stării de
oboseală. O secvență terapeutică
de relaxare totală care include tot
corpul.
60 min / 260 lei

50 min / 285 lei

50 min / 210 lei

Masaj prenatal

Back neck relaxation massage

Exfoliere corporala

Este răsfățul nostru pentru viitoarele
mămici, realizându-se pe un scaun
special de masaj ce conferă o
poziție sigură și relaxantă. Reduce
disconfortul și durerile apărute
în timpul sarcinii, induce o stare
profundă de relaxare și eliberează
încordările musculare aducând
multiple beneficii mamei
și bebelușului.

Acest masaj se axează doar pe
musculatura spatelui, relaxează
mușchii încordați, atenuează
contracțiile musculare și ajută la
eliberarea tensiunilor și durerilor
musculare, prin mișcări specifice
de tracțiune, presiune și întindere.

Un ritual delicat cu granulație fină,
exfolierea reprezintă îndepărtarea
celulelor moarte de pe suprafața
tegumentară. Este tratamentul ideal
pentru a obține o piele fină și cu
aspect tânăr. La alegere: Sare de
Himalaya, Cafea neagră, Cocos,
Piper Negru, Trandafir uscat,
Cacao, Semințe de in, Cuișoare.

30 min / 169 lei

25 min / 149 lei

Relax Day Spa 1
• Chrome Aromatherapie 60-70 °C
• Sauna finlandeză
90-110 °C
• Sauna umedă
• Zona Relax Salina
• Zona Silent Relax
• Bazin rece

159 lei*

•
•
•
•
•

Bazin cu apă sărată
Bazin cu oxigen
Fântână de gheață
Duș scoțian
3 jacuzzi cu apă caldă
în aer liber
• 10% discount la orice
tip de masaj

25 min / 150 lei

Relax Day Spa 2
• Chrome Aromatherapie 60-70 °C
• Sauna finlandeză
90-110 °C
• Sauna umedă
• Zona Relax Salina
• Zona Silent Relax
• Bazin rece

* Ofertă valabilă exclusiv pentru oaspeții care nu sunt cazați în hotel.

299 lei*

•
•
•
•
•

Bazin cu apă sărată
Bazin cu oxigen
Fântână de gheață
Duș scoțian
3 jacuzzi cu apă caldă
în aer liber
• 1 Wolkendorf Signature Massage 50‘

Rest your body
Relax your mind

Wolkendorf Spa
S O S I R E A L A S PA

Ț I N U TA S PA

Pentru accesul la bazine și saune, le oferim oaspeților prosoape și posibilitatea de a se
schimba la vestiare.
S AU N Ă Ș I B A Z INE

Vă rugăm să faceți duș înainte și după folosirea saunei și bazinelor. În saună vă rugăm să
vă așezati pe prosop.
CON DI Ț I I ME DIC A L E

Persoanele care au suferit recent operații sau au probleme medicale, precum și femeile
însărcinate sunt rugate să anunțe aceste detalii înainte de intrarea în Spa.
VA L OR I

Vă recomandăm să vă lăsați bunurile de valoare în seiful camerei, personalul Spa nu își
asumă responsabilitatea obiectelor pierdute.
E S T E MOME N TU L S Ă VĂ R E L A X AȚ I

Accesul copiilor sub 16 ani la Spa este permis doar între orele 12:00-17:00, sub atenta
supraveghere a părinților. Avem activități speciale și locuri de joacă pentru cei mai tineri,
în timp ce dumneavoastră vă bucurați de un moment de relaxare.

Contact/Programări
reservations@wolkendorfhotel.ro
Recepție: 100
Tel.: +40 727 316 091
+40 727 316 092

Program
Spa: 12:00 – 00:00
Masaje: 13:00 – 21:00

Regulament Spa

Înainte de intrarea la Spa, vă rugăm să completați formularul de consultație în vederea
prevenirii oricărei contraindicații.

