LEPENCE SPA CSOMAGAJÁNLATAI
A CSOMAGOK AZ USZODA BELÉPŐT NEM TARTALMAZZÁK.

VARÁZS KÖRMÖK CSOMAG
Gyönyörű kezek és lábak az ápolt megjelenésért lakkozással, bőrfiatalító kéz vagy lábápolással.
 Szépészeti pedikűr 60’
 Manikűr lakkozással 75’
 Bőrfiatalító kéz vagy lábápolás 20’
 Csésze tea, alma

10 000 Ft

ÉDES ÁLOM RELAX CSOMAG
Igazi kényeztetés az érzékeknek. Az expressz-arckezelés gyors segítség a stressz és a
fáradtság nyomainak eltűntetésére. Egészségesen üdévé, ragyogóvá teszi a bőrt a tengeri
algák hatásának köszönhetően. A cukorszemcsés testradír, a csokoládéban és az áfonyában
található aktív hatóanyagok valamint a gyümölcs illata együtt biztosítják a tökéletes wellness élményt. A kezelések után kellemes a relaxáció az Alfaszféra ágyunkon.
 Expressz beauty kezelés 30'
 Cukorszemcsés testradír (áfonyás vagy csokoládés)
 Relaxáló masszázs (áfonyás vagy csokoládés krémmel) 50’
 Alfaszféra 25’
 Csésze tea, alma

22 000 Ft

KELETI KÉNYEZTETÉS I. CSOMAG
„Kelet varázsa” Hagyja magát kényeztetni a holisztika jegyében.
 Sós testradír 20’
 Thai olajos masszázs 60’
 6 perc szolárium
 Csésze tea, alma

17 000 Ft

KELETI KÉNYEZTETÉS II. CSOMAG
Utazzon velünk a Távol–Kelet varázslatos világába!
 Holt tengeri lebegés 30’
 Ayurvéda Abhyanga gyógynövényes testmasszázs 45’
 6 perc szolárium
 Csésze tea, alma

Bejelentkezés:

-2 szint wellness recepció
(szobából: 970 telefonszám)

18 000 Ft

CSOMAGAJÁNLATUNK PÁROKNAK
AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENTARTJUK
A CSOMAGOK AZ USZODA BELÉPŐT NEM TARTALMAZZÁK.

PÁROS RELAX CSOMAG
Egy órás kényeztetés pároknak párhuzamosan. Az aromaterápiás masszázzsal, illatos
olajokkal elringatjuk vendégeinket. A szolárium kellemes bőrszínnel ajándékozza meg a
végén a párokat.
 Aromaterápiás relaxáló masszázs két fő részére párhuzamosan 50’
 2 x 6 perc szolárium
 Csésze tea, alma

19 000 Ft

PRIVÁT SPA ROMANTIKA
Csomagunkat ajánljuk olyan pároknak, akik évfordulót, születésnapot ünnepelnek, vagy
csak szeretnék meglepni kedvesüket egy igazi meghitt kényeztetéssel.
 Páros szeráj kincse relaxáló masszázs két fő részére 30’
 Jacuzzi kádfürdő 50’
 1 üveg pezsgő

22 000 Ft

PÁROS ROMANTIKA CSOMAG
Igazi luxus pároknak! Csomagunkban férfiak is, nők is totális kényeztetésben részesülnek.
Első lépésként a páros masszázzsal, valamint az azt követő jacuzzi kádfürdővel biztosítjuk
az egymásra hangolódást. Második lépésként, hölgy vendégünket vitalizáló arckezeléssel
kényeztetjük, s ezzel egy időben, kedvese a sószobánkban relaxálhat.
 Páros szeráj kincse masszázs 50’
 Jacuzzi kádfürdő két személy részére 20’
 Sóterápia 45’
 Vitalizáló arckezelés hölgyeknek 45’
 Gyümölcs saláta

30 000 Ft

AKTÍV MEGÚJULÁS PÁROKNAK
Az aktív életet élő pároknak kedveskedünk ezzel a csomaggal, akik a hétköznapokban is
szeretik a mozgalmas, sportos programokat. A squash után az elnyűtt izomokat kényeztetjük az 50 perces fitness masszázsunkkal.
 Izomlazító masszázs 2 fő részére párhuzamosan 50’
 1 óra Squash pálya használat
 Csésze tea, alma

Bejelentkezés:

-2 szint wellness recepció
(szobából: 970 telefonszám)

23 000 Ft

