
SPA & Wellness 
Club



ИСТИНСКИЯТ 
ПЕТЗВЕЗДЕН SPA

THE

SPA 

TRUE

Уникална комбинация от 
лечебно възстановителни 
терапии, релакс, завладяващи 
аромати, релаксираща музика 
и хармония.

ДИСКРЕТЕН 
ЛУКС



Ние знаем колко ценно 
е Вашето време...

ще бъде запомнящо се и Вие ще се връщате 
отново и отново...



 в страната, който е достигнал етап "Premium Selection SPA" след одит от - Европейския 
одитен институт за уелнес и спа /EAWS/ със седалище в Бад Вилдунген, Германия.  

и ПЪРВИЯТ    

1



Професионализъм 
И Гостоприемств  

Спокойствие, почивка и релакс, 
далеч от     импулсивното    сърце на Бургас(( ((



Финландска сауна

Билкова сауна

Парна баня

Хамам

Солено езеро

Душ Виши

Зони за релакс

Джакузи

Детски басейн

7 масажни кабинета

Кислороден бар

Уникална комбинация от 
терапевтични процедури, 
релаксиращи аромати, 
хармония и дискретен лукс.

Spa 
Beauty

Wellness 

всичко
това НА 

3000 2
M





Доверете се на професионалния екип от 
рехабилитатори, терапевти и козметици, 
които ще Ви предложат повече от 30 спа 
терапии и ритуали за лице и тяло.

СПОКОЙСТВИЕ 
И КРАСОТА

брандовете

Доверете се на професионалния екип от 
рехабилитатори, терапевти и козметици, 
които ще Ви предложат повече от 30 спа 
терапии и ритуали за лице и тяло.



Мед СПА зоната предлага различни 
профилактични програми на база 
лечебните свойства на  лимманната 
кал и лугата.

Спокойствие, 
красота

БАЛНЕОЛОГИЯ

На всеки клиент след консултация 
с физиотерапевт се изготвя 
индивидуална програма.



Източни масажи
Оставете мускулите да се отпуснат, 
оставете всичко зад Вас, насладете се 
на спокойствието.



Елексир на

Неинвазивна липосукция на тялото.
Отстраняване на излишната мастна тъкан, 
лечение на повърхностни дефекти, загуба на 
тегло в различни области на тялото. Терапията е 
безболезнена, не изисква процедури за
възстановяване.

Подмладяшащи , козметични, 
дерматологични, естетични и 
моделиращи процедури.



Забави хода на времето

Неинвазивна 
липосукция

Безиглена 
мезотерапия

Радиочестотен 
лифтинг



Специални 
масажи и 
ритуали.

Ритуал  на 
удоволствието
Ритуал  на 
удоволствието

Всеки ритуал се превръща в уникална 
церемония на блаженство и 
спокойствие. Започва с топло 
посрещане, за да Ви откъсне от 
външния свят и да Ви поведе към 
света на блажената хармония.

Заповядайте в страните на Ориента, 
отправете се на пътешествие към 
Атлантическия океан, изпитайте 
цялата чувственост на 
Полинезийските острови или се 
вдъхновете от древните традиции и 
бит на Азиатския континент.



Аюрведа 

Абхаянга 

Широдара 

Геотермална терапия 

Хамам 

Маракеш Мароко 

Бял Мускус 

Терапия „Българска Роза” 

Рефлексология 

Диамантени терапии 

и още много други

Специални 
масажи и 

ритуали



Движение 
в ход

Използвайте времето си за почивка и комбинирайте релакса 
с активна тренировка на Вашия дух и тяло. Нашите лични 
треньори ще изработят ефективна концепция на трениране. 
На Ваше разположение са фитнес уреди от Life Fitness (САЩ) 
и SYNERGY зона, снабдена с два уреда от професионалната 
серия на LIFE FITNESS SYNERGY 360. Уредите са съобразени 
с последните тенденции във фитнеса. Напомнят набиращият 
все по-голяма популярност Street fitness.

Индивидуални фитнес тренировки, йога, 
аква аеробика, джогинг, тенис...

Spot

person

for



Зона за 
красота
Можете също така да се 
насладите на перфектен спа 
манюкюр и медицински педикюр .

фризьорски 
салон



ул. "Княз Александър Батенберг" 2 ,  Всеки ден от от 8.00 до 20.00 ч. 

 +359 56 910 913   

 Вход: пътя за Морска гара 

SPA & Wellness 
Club


