СПА МЕНЮ

“САМО НА МАСАЖ
РАЗСТОЯНИЕ ОТ ДОБРОТО
НАСТРОЕНИЕ.”

СПА ПЪТЕШЕСТВИЕ ПРЕЗ 5-ТЕ ЕЛЕМЕНТА
Изключително спа пътешествие, вдъхновено от 5-те елемента в природата: Вода, Огън, Въздух,
Земя и Етер/Пространство. Изживяване, което ще Ви помогне да преоткриете и презаредите
вътрешното си Аз, чрез силата и енергията на всеки един от елементите, въплътени в термалната
и аква зона на Millennium Spa & Wellness Centre.

Озаряващите духове

ВОДА

ОГ ЪН

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Целунат от слънцето басейн със солена вода
Хидромасажни вани
Уникална морска баня
Релаксираща парна баня
Oриенталски хамам
Приключенски душове
Зареждаща „Пътека на здравето“
Арома ванички за крака
Освежаващ леден фонтан
Контрастни душове

• Успокояваща инфрачервена сауна
• Панорамна финландска сауна
• Уютна камина

Усещане за стабилност и сила

ЗЕМЯ

• Благотворна билкова сауна

На крилете на спокойствието

Усещане за пространство

ВЪЗДУХ

ЕТЕР

• Релакс зона с водни легла и зареждащи гледки
• Тепидариум релакс зона с гледка към
планината

• 3500 м² оазис на спокойствие, облян в
естествена светлина
• Впечатляващи гледки към парка и Витоша

Престой за 3 часа
79.Всички цени са в български лева и с включен ДДС

ТЕ РМ АЛН А И А К В А ЗО Н А

Усещане за безтегловност

Направете Вашето пътешествие още по-вълнуващо и
открийте чудесата на халотерапията:

СОЛНА СТАЯ

Природна терапия, включваща инхалация на медицинска
сол в релаксираща и контролирана обстановка.
40 мин.
19.-

10 посещения
149.-*

* в рамките на 2 месеца

БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО НАШАТА
ТЕРМАЛНА И АКВА ЗОНА
Резервирайте терапии от Anne Semonin или
Forlle’d и изживейте Millennium Spa & Wellness
Centre в абсолютна хармония и релакс.

КЛАСИЧЕСКИ
МАСАЖ

Комбинацията от внимателно подбрани
натурални масла, релаксира и тонизира
тялото, стимулира имунната система и
облекчава напрежението в мускулите.
20 мин.
69.-

40 мин.
89.-

60 мин.
119.-

Този масаж е ефективен начин да се наблегне
на конкретни болезнени и схванати проблемни
части на тялото Ви. Перфектен начин за
отпускане на напрежението при мускулни
травми. Идеална терапия, спомагаща за
оптимално бързо и качествено възстановяване
след тренировка.
40 мин.
99.-

60 мин.
129.-

РЕЛАКС МАСАЖ

Намалява стреса, отпуска натрупаното
напрежение в мускулите и тонизира тялото.
Подобрява кръвообращението, успокоява
нервната система и подобрява съня.
60 мин.
119.-

80 мин.
149.-

ХОЛИСТИЧЕН МАСАЖ
МИЛЕНИУМ

Този дълбокотъканен, релаксиращ масаж докосва
всичките Ви сетива и се превръща в цялостно
изживяване. Със силата на лечебните цветни
есенции на д-р Бах, той Ви отвежда в нов свят на
усещания и релакс като балансира тялото, ума и духа.
80 мин.
189.-

ТОЧКОВ МАСАЖ
„АНГЕЛСКИ СТЪПАЛА“

Рефлексологията е допълваща терапия, основана на
идеята, че различните зони на стъпалата
съответстват на конкретни области от тялото.
Масажът помага за облекчаване на умората,
безпокойството, безсънието и подобрява
цялостното благосъстояние.
20 мин.
69.-

М А СА ЖИ

ДЪЛБОКОТЪКАНЕН
МАСАЖ

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ НАШИТЕ ТЕРАПЕВТИ

ТАЙЛАНДСКИ МАСАЖ

Вдъхновен от традиционните тайландски техники,
този масаж спомага за освобождаване на
напрежениетo дълбоко в тъканите на схванатите
области на гърба и раменете. Достигнете цялостна
хармония и приведете тялото, ума и душата си в едно.
60 мин.
159.-

Този терапевтичен масаж е насочен към активно
стимулиране на лимфната система на тялото и
спомага за видимото намаляване на появата на
целулит.
Частичен: 20 мин.
79.-

МАСАЖ С ТОПЛИ
ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ

Комбинация от релаксиращ масаж, акупресура и
ароматерапия с успокояващ и отпускащ ефект
която ще облекчи стреса в тялото Ви, ще помогне
при безсъние, ще подобри кръвообращението и ще
Ви зареди с нови сили.
40 мин.
109.-

АНТИЦЕЛУЛИТЕН
МАСАЖ

60 мин.
149.-

ЗАЩОТО ЗАСЛУЖАВАТЕ ПОВЕЧЕ!
Повече релакс = повече подаръци
Вземете пакет от 5 масажа и ние ще Ви подарим:
• Масаж на лице или стъпала по Ваш избор
Вземете пакет от 10 масажа и ние ще Ви подарим:
• Масаж на тяло по Ваш избор

Цяло тяло: 40 мин
99.-

ДЕТСКИ МАСАЖ
„КОКОСОВИ МЕЧТИ“

Комбинация от масла и техники, специално
създадена за нуждите на децата, с много любов и
грижа. Кокосовото масло подобрява концен трацията, има релаксиращ ефект и укрепва
имунната система, като нежно подхранва и
овлажнява кожата.
20 мин.
69.-

МАСАЖ
РОЗА ДАМАСЦЕНА

Масаж Българска Роза балансира организма,
хармонизира тялото, ума и духа. Масажните техники
ще докоснат и най сензитивните точки от вашето
тяло, ще премахнат стреса и умората. Кожата се
успокоява, хидратира и освежава, благодарение на
лечебните свойства на маслото от роза Дамасцена.
60 мин.
139.-

OT ANNE SEMONIN
Tази процедура включва ексфолиране на цялото тяло
с луксозен перлен скраб, съдържащ фин розов кварц,
бял пясък от Бора Бора, екстракт от хибискус и
екзотични масла, който перфектно изглажда и
подхранва кожата, за да я остави с фин перлен блясък.

ДОВЪРШИТЕЛНИ ЩРИХИ:

Поглезете тялото си и добавете към всеки
от избраните масажи:
•
•
•
•

Масаж „Сияйно лице“ 10мин - 35.Анти-стрес масаж на стъпала 10 мин. - 35.Подхранващо олио за тяло – 15.- /Anne Semonin или Forlle’d/
Подхранваща маска за лице 20 мин. - 40.- /Anne Semonin или Forlle’d/

40 мин.
109.-

М А СА Ж И

ПЕРЛЕН ПИЛИНГ

ЛИ ЦЕ

ЛИФТИНГ КРИО
ТЕРАПИЯ OT ANNE SEMONIN

80 мин.
249 лв.

OT ANNE SEMONIN
Тъй като кожата Ви е уникална, тази фито-ароматна терапия
комбинира серуми, маски и минерални комплекси,
специално подбрани за всеки гост, за да отговори на
индивидуалните нужди на кожата.
60 мин.
179.-

БИОФИЛЪР ОТ FORLLE'D

Уникална неинвазивна терапия, коригираща фини линии,
бръчки и контура на лицето. С индивидуален подход към
Вашата кожа, молеклулярните съставки осигуряват
незабавен лифтинг ефект и ще я направят съживена,
стегната, гладка и сияеща.

ПРЕПОРЪЧАНО ОТ НАШИТЕ ТЕРАПЕВТИ

ТЕРАПИЯ PLATINUM
ANTI-AGE

Авторска терапия, създадена специално за
Millennium Spa & Wellness Centre от Forlle’d. Тази
уникална анти ейдж терапия използва
нискомолекулна йонизирана платина, която
осигурява изключителна антиоксидантна защита.
Тя осигурява необходимото повдигане и
хидратиране като спомага за възстановяване
еластичността на кожата.
80 мин.
249.-

80 мин.
209.-

ИНТЕНЗИВНА ХИДРАТАЦИЯ

ОТ FORLLE'D
Тази терапия хидратира в дълбочина кожата, възстановява
минералния й баланс и имунитета й, като значително
подобрява тена. Пълният курс от терапии гарантира
дълготраен лифтинг ефект, елиминира мимическите бръчки
и значително намалява свръхчувствителността на кожата.
80 мин.
189.подходящ за бременни

Т Е Р А П ИИ

Тази озаряваща и тонизираща терапия съчетава
стягащите и повдигащи ползи от криотерапията с
ефективността на иновативните съставки с морски
произход за незабавно сияние. Моментално
заличава признаците на умора и възстановява
тонуса, свежестта и жизнеността на кожата.

ТЕРАПИЯ „ПО МЯРКА“

ЕКСПРЕСНА ОЗАРЯВАЩА
ТЕРАПИЯ ОТ FORLLE'D
Подарете си експресно озаряване на вашето лице с
подхранващата терапия с продукти на Forlle’d.
Молекулярните съставки ще хидратират кожата ви в
дълбочина и ще освежат тена.
30 мин.
109.-

ТЯ ЛО

АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ
ОТ ANNE SEMONIN
Перфектна комбинация за отслабване и стягане. Tерапията
комбинира действието на ръчен масажор с валяк за
прецизиране и намаляване на ефекта „портокалова кожа“ с
помощта на 2 криомасажни сфери за осигуряване на тонус
и еластичност. Терапията завършва със специален масаж с
антицелулитен гел и стягащ серум, които проникват
дълбоко в третираните зони, подобрявайки контура и
тонуса на кожата още след първата процедура. За
перфектен и дълготраен резултат се препоръчва пълен
курс от процедури.
80 мин.
189.-

ТЕРАПИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА
Забележителна комбинация от арома вана, естествен
ексфолиант и хидратиращ масаж с ароматни български
розови масла. Той ще подхрани кожата Ви и ще я направи
копринено мека. За да Ви доставим наистина вълшебно
изживяване, ще Ви поглезим с натурална напитка
Българска роза, която ще съживи сетивата Ви.
80 мин.
169.-

ТЕРАПИЯ С РЕЛАКСИРАЩА
КАЛ ОТ ANNE SEMONIN

Успокояващ масаж на цялото тяло, комбиниран със
самозагряваща се минерална кал с релаксиращи свойства,
помагаща за освобождаване на мускулното напрежение.
Идеален за възстановяване след дълго пътуване или
преумора.
80 мин.
189.-

РИТУАЛ „НОВА КОЖА“

ОТ ANNE SEMONIN
Този ритуал пробужда сетивата Ви, съчетавайки
детоксикиращ скраб за тяло с релаксиращ масаж с
ароматни растителни масла. Уникален ритуал за върховно
изживяване и невероятни резултати!
80 мин.
239.-

ТЕРАПИЯ С
БИЛКОВИ ТОРБИЧКИ

Тази терапия докосва всичките Ви сетива.
Успокояващият масаж с топли билкови торбички
подобрява притока на кръв, намалява стреса и
напрежението, и релаксира, както тялото, така и
съзнанието Ви.
60 мин.
159.-

АРОМАТЕРАПИЯ

Изцяло персонализирана терапия за всеки гост. Нашият
терапевт ще създаде пътешествие за сетивата, съобразено
изцяло с предпочитанията Ви. Масажната техника и
етеричните масла също ще бъдат избрани от Вас, за да
създадем перфектната терапия.
60 мин.
139.-

80 мин.
169.-

ТЕРАПИЯ "МАКСИМАЛЕН
ДЕТОКС” ОТ ANNE SEMONIN
Авторска терапия на Millennium SPA & Wellness
Centre за цялото тяло!

Този ритуал се състои от детокс масаж на гърба,
последван от почистване, тонизиране, ексфолиране
и масаж на лицето. Терапията продължава с релаксиращ
масаж на ръце, крака и стъпала, който подобрява и
общото емоционално състояние. Финалните щрихи
поставят подмладяващите продукти за лице и околоочен
контур. Кожата е видимо по-сияйна и освежена.
120 мин.
329.-

Ще се влюбите в изключителния лечебен и подмладяващ
ефект на медения масаж. Терапията с мед има както
подхранващ, така и детокс ефект върху кожата Ви.
Спомага също за намаляване на целулита.
60 мин.
169.-

ШОКОЛАДОВА ТЕРАПИЯ

Защото всеки обича шоколад - дори кожата Ви! Шоколадът
ще я подхрани, хидратира и тонизира. Терапията намалява
стреса и напрежението в мускулите и ще Ви остави
приятно усещане, сладко като шоколад.
80 мин.
169.-

Т Е Р А П ИИ

МЕДЕНА ТЕРАПИЯ

ЗА ГО С П ОД АТА
“HIGH PERFORMANCE”
ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО
Този дълбокотъканен масаж, включващ
затоплени евкалиптови торбички, хидратира,
освежава и успокоява кожата. Евкалиптът също
така подсилва имунната система и помага за
премахване на стреса след дълъг ден.

60 мин.
159.-

60 мин.
179.-

MEN’S ESSENTIAL

ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ ОТ FORLLE’D
Терапия, специално създадена, за да отговори на
нуждите на мъжката кожа. Хидратира и
подобрява метаболизма на кожните клетки,
почиства дълбоко и има антибактериални
свойства, благодарение на нискомолекулната
хиалуронова киселина.

Повече релакс = повече подаръци

Вземете пакет от 5 терапии от Anne Semonin
или Forlle’d и ние ще Ви подарим:
• Масаж на лице или стъпала по Ваш избор
• Продукти за домашна грижа от Anne Semonin
или Forlle’d

"ПО МЯРКА"

ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ ОТ ANNE SEMONIN
Създадена специално за мъжката кожа, тази
фито-ароматна терапия съчетава серуми, маски
и специално подбрани минерални комплекси за
ефективно подхранване и поддържане на здрава
кожа.

ЗАЩОТО ЗАСЛУЖАВАТЕ ПОВЕЧЕ!

Вземете пакет от 10 терапии от Anne Semonin
или Forlle’d и ние ще Ви подарим:
• Масаж на тяло по Ваш избор
• Продукти за домашна грижа от Anne Semonin
или Forlle’d

ЗАЩОТО НИ Е ГРИЖА!

80 мин.
209.-

В Millennium Spa & Wellness Centre ще се насладите
на две редки съкровища: време и грижa.
Като комплимент за всички наши гости,
предоставяме лична уелнес консултация, направена
от квалифицираните ни терапевти.

ХАМАМ РИТУАЛ С ПЕРЛЕН ПИЛИНГ

ОТ ANNE SEMONIN
Невероятна симбиоза между традиция и съвременна грижа за кожата! Отпуснете се в топлата
прегръдка на нашия хамам и се отдайте на перфектно полиране на кожата с ароматен перлен скраб,
изпълнен с подхранващи масла, розов кварц и фин пясък от Бора Бора.
Процедурата започва с адаптиране на тялото в хамама. Следва пречистване на кожата с луксозен
скраб. Ритуалът завършва с лек масаж с подхранващ крем, който успокоява кожата и я прави копринено
мека. Вашето приятно изживяване ще бъде допълнено с ароматен чай за балансиране на организма в
зоната ни за релакс.
50 мин.
189.-

Ориенталският пилинг „Кесе“ е традиционна източна процедура за почистване на цялото тяло със
специална мека ръкавица от копринени конци, която премахва мъртвите клетки, стимулира и
подобрява кръвообращението. Извършва се върху предварително затоплено и напарено тяло.
Тази термо-терапевтична процедура повишава защитните сили на организма и забавя процесите
на стареене. Кожата ви ще е мека и еластична. Процедурата завършва с нежно измиване на косата
и тялото.
40 мин.
139.-

ХА М А М

ХАМАМ ПИЛИНГ /КЕСЕ/

ХАМАМ РИТУАЛ МИЛЕНИУМ

ОТ ANNE SEMONIN
Луксозен, глезещ тялото и сетивата ритуал, използващ анти-оксидантната и подмладяваща
сила на червеното грозде, сорт "Кюве Специал" в комбинация с топлина. Гарантира пълен
детокс и подпомагане на обменните процеси в организма, хидратация, стягане и
подхранване на кожата.
Ритуалът стартира с адаптиране на тялото в предварително подготвения за Вас хамам.
Следва дълбоко пречистване на кожата със смес от фино смлени гроздови семки и
натурално масло с витамини. По време на ексфолирането се отделят естествено
съдържащите се в гроздето анти-оксаднтни съставки, които проникват в кожата
благодарение на добавеното в скраба натурално масло и меката топлина на хамама. Кожата е
перфектно подготвена за нанасяне на подмладяващата маска от концентриран гроздов
екстракт, идеална за уморена кожа без тонус.
Докато маската извлича токсините, обновява и енергизира кожата, Вие ще се насладите на
невероятен скалп масаж с натурално масло, едновременно отпускащ тялото и възвръщащ
красотата на косата.
След неустоимата за сетивата и тялото игра на топлина и аромати, ще бъдете удобно
настанени в специално подготвения за Вас шезлонг в зоната за релакс. Чаша топъл чай или
освежаваща напитка ще възстановят хидро-баланса в организма Ви.
За да бъде Вашето Спа приключение съвършено, ще Ви отведем в уюта на стаята за терапии,
където ще Ви предложим адаптиран масаж на цялото тяло.
Отдайте се на изкушението, наречено Хамам Ритуал Милениум!
120 мин.
309.-

PRIVAT
E
S
PA
СПА АПАРТАМЕНТ ДАМАСЦЕНА
Личният Ви спа оазис на спокойствоето, разположен на 75 кв.м, вдъхновен от вълшебните аромат и качества на Българската Роза.
Оборудван със зона за терапии, парна баня, джакузи, спалня и самостоятелна баня с душ. Комфортна всекидневна с гледка към
планината, включваща 55” LED телевизор, диван, масичка за кафе, и комплимент вода и плодове.
2 ч.
399.-

4 ч.
499.-

6 ч.
599.-

СПА АПАРТАМЕНТ ЖАСМИН
Избягайте от препълнения град, отпуснете се и оставете ежедневието зад гърба си в личния си спа център с площ 95 кв.м.
Оборудван със зона за терапии, Финландска сауна, джакузи, спалня и самостоятелна баня с душ. Комфортна всекидневна с
панорамна гледка, включваща 55” LED телевизор, диван, масичка за кафе, и комплимент вода и плодове.
ИДЕАЛЕН ЗА ДО 4 ГОСТИ:

2 ч.
399.-

4 ч.
499.-

6 ч.
599.-

СПА АПАРТАМЕНТ ОРХИДЕЯ
Вашето лично спа изживяване в сърцето на града, вдъхновено от Тайландските традиции, разположено на 115 кв.м. Оборудван със
зона за терапии с тайландско масажно легло, сауна, джакузи, спалня, самостоятелна баня с душ. Луксозна всекидневна, включваща
55” LED телевизор, диван, масичка за кафе, уютна камина, гледка към планината и комплимент вода и плодове
ИДЕАЛЕН ЗА ДО 4 ГОСТИ:

2 ч.
499.-

4 ч.
599.-

6 ч.
699.-

Резервацията на всеки спа апартамент Ви дава безплатен достъп до Термална и Аква зоните.

СП А АП А Р Т А МЕН ТИ

ИДЕАЛЕН ЗА ДО 4 ГОСТИ:

СПА
И
ЗЖИ
В
Я
ВА
НИЯ
БЯГСТВО
ВРЕМЕ ЗА
АВТОРСКИ ТЕРАПИИ
ТЕРАПИЯ РОЗА ДАМАСЦЕНА
Забележителна комбинация от арома вана, естествен
ексфолиант и хидратиращ масаж с ароматни български розови
масла. Той ще подхрани кожата ви и ще я направи копринено гладка.
За да Ви доставим наистина вълшебно изживяване, ще ви поглезим с
натурална напитка Българска роза, която ще съживи сетивата ви.
80 мин. – 169.- на човек
ТЕРАПИЯ ЖАСМИН
Специална декорация с листенца от жасмин, вдъхновяваща
ароматна вана, последвана от релаксиращ масаж с етерично
масло от жасмин. Терапията завършва с чаша ароматен
жасминов чай за пълен релакс.
80 мин. – 169.- на човек

СЕМЕЙСТВОТО

ЗА ДВАМА

Качествено време
с най-ценните хора

Насладете се на личния си
спа оазис в компанията на
любимия човек или приятел.

Спа апартамент Дамасцена
или
Жасмин до 4 часа
Солна стая
или
Морска баня 40 мин.
Ароматерапия
за двама възрастни 40 мин.
Детски масаж
“Кокосови мечти“ 20 мин.

Спа апартамент Дамасцена
или Жасмин до 4 часа
Солна стая
или Морска баня 40 мин.
Шоколадова терапия
за двама 60 мин.
или Ексклузивната терапия на
апартамента за двама
Специално зареждане
с вино и плодове

745.-

ТАЙ ТЕРАПИЯ ОРХИДЕЯ
Достигнете вътрешен баланс на тялото, ума и душата си с този
традиционен тайландски масаж, съчетан с арома вана и чай Матча.
Възстановява потока от енергия и води до изцеление и хармония.
60 мин. – 169.- на човек

ДОВЪРШИТЕЛНИ ЩРИХИ:
Добавете още лукс към изживяването си:
- Луксозна козметика за баня “BVLGARI” – 39.- Здравословно плато за двама – 35.- Moët & Chandon и ягоди – 195.-

737.-

BEACH
BODY

ПОДГОТОВКА ЗА
ГОЛЕМИЯ ДЕН

Постигнете блясъка, който
заслужавате и се превърнете в
кралицата на вечерта.

Постигнете блясъка, който
заслужавате и се превърнете в
кралицата на вечерта.

Антицелулитна терапия
от Anne Semonin 80 мин.

7x
Антицелулитен масаж
40 мин.

Комбинация от терапии
за добавяне на WOW ефект към
естествената Ви красота, идеална
за всеки специален повод.

Терапия „По мярка“
от Anne Semonin 60 мин.
Медена Терапия 60 мин.
Интензивна хидратация
от Forlle'd 80 мин

3x
Антицелулитна терапия
от Anne Semonin
80 мин.

Шоколадова Терапия 80 мин

2x
Терапия за лице „По мярка“
от Anne Semonin 60 мин.
2x
Лифтинг Крио Терапия
от Anne Semonin 80 мин.
1x
Терапия "Максимален детокс"
Anne Semonin 120 мин.

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК:

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК:

СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК:

Експресна озаряваща терапия
от Forlle’d 30 мин.

2x Антицелулитен масаж 40 мин.

Антицелулитен масаж 40 мин.

Безплатен достъп
до термална и аква зона

Масаж на лице и продукти
Anne Semonin за домашна грижа

Безплатен достъп
до термална и аква зона
895.В рамките на 1 месец

1 260.В рамките на 2 месеца

Безплатен достъп
до термална и аква зона

1 185.В рамките на 1 месец

ВЪРНЕТЕ
ВРЕМЕТО НАЗАД
С FORLLE’D

Спрете часовника, като предотвратите
стареенето на кожата и подобрите
енергията и жизнеността си.
Изглеждайте толкова млади,
колкото се чувствате!
Интензивна хидратация
от Forlle'd 80 мин.
2x
Неинвазивен биофилър
от Forlle'd 80 мин.
2х
Ексклузивна терапия
Platinum Anti-Age
от Forlle’d 80 мин.
СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК:
Масаж на лице и продукти
Forlle’d за домашна грижа
Безплатен достъп
до термална и аква зона
1 105.В рамките на 1 месец

П РЕ Ж ИВ ЯВ А НИ Я

„ПЕРФЕКТНО
СЕЛФИ“

СЕМЕЙНА
ПОЧИВКА

„БЛЯСКАВА
БУЛКА“

Здравословно, изпълнено с
удоволствие, бягство
за цялото семейство.

За да се чувствате и изглеждате
невероятно за големия ден!

Солна стая
или
Морска баня 40 мин.
Класически масаж
за двама възрастни 30 мин.
+
джакузи за децата
или
Класически масаж 30 мин.
за 1 възрастен
+
детски масаж
Здравословен мини обяд
в Urban Garden Cafe

255.-

Ритуал „Нова кожа“
от Anne Semonin 80 мин.
Интензивна хидратация
от Forlle'd 80 мин.
Холистичен масаж
Милениум 80 мин.
Неинвазивен биофилър
от Forlle'd 80 мин.
Релакс масаж 60 мин.
СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК:
Антицелулитен масаж 40 мин.
Безплатен достъп
до термална и аква зони

945.в рамките на 1 месец

НОВО „АЗ“
Вдигнете самочувствието си, изглеждайте
сияйни, освежени и подмладени.
Ритуал „Нова кожа“ от Anne Semonin 80 мин.
Интензивна хидратация от Forlle'd 80 мин.
Релакс масаж 60 мин.
Неинвазивен биофилър от Forlle'd 80 мин.
Точков масаж „Ангелски стъпала“40 мин.
Антицелулитна терапия
от Anne Semonin 80 мин.
Ексклузивна терапия Platinum
Anti – Age от Forlle’d 80 мин.
Перлен пилинг от Anne Semonin 80 мин.
Антицелулитен масаж 40 мин.
Експресна озаряваща терапия от Forlle’d 30 мин.
СПЕЦИАЛЕН ПОДАРЪК:
2 x Антицелулитен масаж 40 мин.
Масаж на лице
Детокс шот след всяка процедура
Безплатен достъп до термална и аква зони
1580.в рамките на 2 месеца

ПАКЕТ
„ПО МЯРКА“
Оставете се в ръцете на нашите
спа експерти, които ще създадат
индивидуален спа пакет, изцяло
съобразен с Вашите нужди.
Независимо дали предпочитате
спокоен холистичен ритуал
или терапия, даваща моментален
резултат, ние ще ви помогнем да
създадете своето лично
спа изживяване.

ЕЛАТЕ ПО-РАНО
СПА
ЕТ И К Е Т
За по-приятно и пълноценно спа изживяване…

ЗАПАЗЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ

Необходима е предварителна резервация за нашите спа апартаменти и
солна стая. Максималният брой гости при индивидуална резервация е 4.
Ако желаете да отпразнувате специален повод в някой от спа
апартаментите, моля, свържете се с нас на тел.: + 359 2 445 70 50

ВАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Millennium Spa & Wellness Centre предоставя индивидуални
шкафчета в съблекалните. Въпреки това, препоръчително е да
оставите ценностите си в сейфа на хотелската Ви стая, ако сте гости
на хотела, или в сейфа на спа рецепция. Millennium Spa & Wellness
Centre не носи отговорност за ценности оставени извън сейфовете,
както и за нерегистрирани посетители.

ПРОСТО ПОПИТАЙТЕ

Нашият екип от уелнес специалисти е на Ваше разположение по
всяко време, както преди, така и по време на вашето посещение.
Моля, информирайте ги за всякакви здравословни състояния,
алергии или наранявания, които биха могли да повлияят на
процедурата Ви или използването на спа съоръженията, за да могат
да Ви помогнат при избора на най-подходящите услуги за Вас.

АКО НЕ УСПЕЕТЕ ДА ДОЙДЕТЕ

Процедурата, която сте избрали, е резервирана специално за Вас. Ние
разбираме, че плановете Ви могат да се променят, затова можете да
анулирате резервацията си без неустойки до 6 часа преди планираната
процедура. Моля, обърнете внимание, че в случай на анулиране в рамките
на 6 часа или непристигане, Millennium Spa & Wellness Centre си запазва
правото да таксува госта на пълната цена на процедурата / услугата. За
гарантиране на всички резервации ще е необходимо предоставяне на
кредитна карта.

П РЕ Ж ИВ ЯВ АН ИЯ

За да извлечете максимума от Вашето спа преживяване,
препоръчваме да пристигнете поне 30 минути преди резервацията
Ви. По този начин ще имате достатъчно време да се насладите на
освежаваща напитка за добре дошли в нашия “Релакс салон” и да
попълните нашата “Здравна карта” преди процедурата Ви. Моля,
имайте предвид, че късното пристигане ще доведе до намаляване на
времето за терапия. За да бъдем коректни и към следващия гост,
Вашата процедура ще приключи спрямо първоначалната
резервация.

ВРЕМЕ ЗА СПОКОЙСТВИЕ

Спа е спокойствие и релакс, поради което Millennium Spa & Wellness е
зона без излишен шум. Моля, уважавайте спокойствието на останалите
гости, като не говорите на висок тон. Молим Ви да се въздържате от
използване на мобилния си телефон или да го използвате в безшумен
режим, докато се наслаждавате на Millennium Spa & Wellness Centre.

НАШИТЕ МАЛКИ ГОСТИ

Деца под 16г. не се допускат в спа центъра без пълнолетен придружител.
Използването на водната зона е разрешено само от понеделник до петък
между 10:00 и 12:00ч, по време на уроци за деца.

НОСЕТЕ УСМИВКАТА СИ И…

носете бански костюми в общите части, включително в “Релакс салон”,
панорамната термална и аква зона. Millennium Spa & Wellness Centre
предлага халати, хавлии, чехли и бельо за еднократна употреба, когато е
необходимо.

ВАШИТЕ ПУХКАВИ ПРИЯТЕЛИ
Моля, обърнете внимание, че домашни любимци не се допускат в
Millennium Spa & Wellness Centre.

БЕЗ ДИМ

Millennium Spa & Wellness Centre е среда без тютюнев дим.

ВКУСНО И ЗДРАВОСЛОВНО

Нашите гости могат да се насладят на здравословни храни и напитки от
Urban Garden Café. Не е позволено внасянето на храни и напитки
отвън.

СПОДЕЛЕТЕ ЛЮБОВТА

Може да ни откриете в Инстаграм и Фейсбук, където ще научавате
първи за нашите специални оферти, интересни факти, новини и други.
Ще се радваме да споделите с нас Вашето преживяване, снимки и
забавни истории.

СПА ВКЪЩИ

Продължете спа изживяването си у дома с продуктите за домашна
грижа на Forlle’d и Anne Semonin, които са достъпни за закупуване на
спа рецепция. Не се колебайте да се обърнете към нашия уелнес екип
да Ви помогне в избора на най-подходящия продукт за резултата, който
искате да постигнете.

“ПРАВИ ПОВЕЧЕ ОТ ТОВА, КОЕТО ТЕ ПРАВИ ЩАСТЛИВ.”

SPA & WELLNESS CENTRE

София, бул. Витоша 89B
+359 2 445 70 50
spa@ghms.bg
www.ghms.bg

