
МЕНЮ/ SPA MENU 2017 г. NEW 
 

ЦЯЛОСТНИ МАСАЖИ /COMPLETE MASSAGES/: 
 

Лимфодренажен масаж / lymphat ic drainage massage  
40 мин./min.  Цена/Price 50 лв./ lv.                                                                                                   

 
Класически цялостен масаж /classic complete massage/ 
50 мин./min.  Цена/Price 60 лв./ lv. 

 
Релаксиращ масаж /relaxing massage/  
40 мин./min.  Цена/Price 50 лв./ lv. 

 
Дълбокотъканен масаж /deep t issue massage/  
50 мин./min.   Цена/Price 90 лв./ lv. 

 
Тайландски масаж /tailand massage/            
60 мин./min.   Цена/Price 80 лв./ lv. 

 
Тайландски масаж /tailand massage long version/            
90 мин./min.   Цена/Price 100 лв./ lv. 

 
Масаж с ароматна свещ /massage with aromatic candle/       
50 мин./min   Цена/Price 70 лв./ lv. 

 
Масаж с три вида свещи /massage with three candles/      
50 мин./min.  Цена/Price 80 лв./ lv. 

 
Арома терапия /aromatherapy/                
50 мин./min.  Цена/Price 65 лв./ lv. 

 
Полинезийски полъх /polynesian whiff/           
50 мин./min.  Цена/Price 80 лв./ lv. 

 
Бамбуков масаж /bamboo massage/               
40 мин./min.    Цена/Price 70 лв./ lv. 

 
Светлините на Мароко /the light of Marocco/           
50 мин./min.    Цена/Price 80 лв./ lv. 

 
ЧАСТИЧНИ МАСАЖИ/ PARTIAL MASSAGES: 

 
Частичен масаж гръб и врат /classic part ial massage of back and neck/                
20 мин./min.  Цена/Price 35 лв./ lv. 



 
Частичен масаж гръб, врат и глава /classic part ial massage with head/          
25 мин./min.  Цена/Price 40 лв./ lv. 

 
Частичен дълбокотъканен гръб, крака или ръце /part ial deep t issue massage/        
20 мин.min.  Цена/Price 45 лв./ lv. 

 
Терапевтичен масаж /therapeut ic massage/            
30 мин./min.   Цена/Price 45 лв./ lv. 

 
Медотерапевтичен масаж на гръб /honey therapeut ic massage of the back/  
30 мин./min.  Цена/Price 50 лв./ lv. 

 
Масаж леки крака /massage light legs/              
/лимфодренаж, масаж и рефлексотерапия/ 
40 мин./min.  Цена/Price 50 лв./ lv. 

 
Рефлексотерапия /reflex therapy of feet/                      
/масаж на рефлексогенни зони на стъпалата/ 
20 мин./min.   Цена/Price 30 лв./ lv. 

 
Антицелулитен масаж /ant i-cellulite massage/                     
20 мин./min.   Цена/Price 40 лв./ lv. 

 
ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО / BODY TREATMENTS: 

 
SOIN VELOURS /hydrat ing and exfolat ing body therapy/                   
/съчетание от пилинг и арома лукс масаж/ 
60 мин./min.   Цена/Price 75 лв./ lv. 

 
Терапия витамин Ц /citrus perfect ion/   
/съчетание от пилинг и релаксиращ масаж/scrub and relaxing massage/ 
60 мин./min.   Цена/Prrice 80 лв./ lv. 

 
Индосеан /indoceane/              
/захарна ексфолиация, вана и масаж /sugar scrub, bathtub and massage/ 
60 мин./min.   Цена/Price 90 лв./ lv. 

 
Индосеан /indoceane/             
/захарна ексфолиация, вана, масаж и хидратираща маска/ 
/sugar scrub, bathtub, massage and mask/ 
90 мин./min.     Цена/Price 110 лв./ lv. 

 
Вулканични камъни /hot stones/       



70 мин./min.     Цена/Price 90 лв./ lv. 
 

Терапия с шоколад /chocolate therapy/             
60 мин./min      Цена/Price 60 лв./ lv. 

 
CONTOUR DRINANT - дренираща, антицелулитна терапия /draining and 
reducing weight therapy/ 
50мин./min.     Цена/Price 70лв./lv. 

 
Пилинг гомаж марин YON KA - тонизиращо ексфолиране на тялото /purifying 
exfolat ion/   
25 мин./min.    Цена/Price 40 лв./ lv. 

 
Пилинг ,,Българска роза” /body scrub ,,Bulgarian rose”/                    
20 мин./min.     Цена/Price 25 лв./ lv. 

 
Захарен пилинг /exfolat ion with sugar scrub and essent ial oils/                                                                                                
20 мин./min.    Цена/Price 40 лв./ lv. 

 
Ягодов пилинг /body scrub ,,strawberry”/                  
20 мин./min.    Цена/Price 30 лв./ lv. 

 
Терапия за тяло ,,ягоди и сметана’’ /body therapy ,,strawberries and cream”/ 
60 мин./min.    Цена/Price 65 лв./ lv. 

 
Терапия ,,Аромат на ягоди и шампанско” /therapy ,,strawberries and 
champagne”/            
60 мин./min.   Цена/Price 120 лв./ lv. 

 
РОДОПСКИ ТЕРАПИИ/ RODOPEAN THERAPIES: 

 
Родопска билкова терапия /rodopean herbal therapy/                
съчетание от едновременен пилинг и масаж /body scrub and in the same t ime 
massage/ 
50 мин./min.   Цена/Price 60 лв./ lv. 

 
СПА ритуал ,,Българско кисело мляко”/SPA ritual,,Bulgarian yogurt/     
съчетава ексфолиация на кожата, масаж и подхранваща маска /body scrub, 
massage and mask/ 
60 мин./min.   Цена/Price 70 лв./ lv. 
 
Гурме терапия ,,Горски плодове”/ Gourmet therapy,,Forest fruits”/        
съчетава пилинг, маска, вана и релаксиращ масаж /body scrub, mask, bathtub 
and relaxing massage/ 



75 мин./min.   Цена/Price 90 лв./ lv. 
 

ТУРСКА БАНЯ /TURKISH BATH:                                                                                                                                     
 

Масаж със сапунена пяна /massage with soap foam/             
35 мин./min.  Цена/Price 60лв./lv. 

 
Турски масаж-кесе и масаж със сапунена пяна/classic turcish massage-glove and 
foam/                       
60 мин./min.  Цена/Price 80лв./lv. 

 
Султан масаж - кесе, масаж с пяна и глинена маска /,,Sultan” massage/                       
75 мин./min.  Цена/Price 85 лв./ lv. 

 
Масаж на ,,пашите” - кесе, масаж с пяна и релаксиращ масаж с масажно масло 
/,,Pasha” massage/                                 
90 мин./min.  Цена/Price 130 лв./ lv. 

 
ЛИЦЕ/ FACE: 

 
Масаж на лице с масло от гроздови семки /face massage/                       
20 мин./min.     Цена/Price 30 лв./lv.                                                                                                                                     

 
INTERMEZZO YON KA - бърза среща с френската козметика на йон-ка /fast 
meet ing with beauty/                   
30 мин./min.    Цена/Price 40 лв/lv. 

 
LE GRAND CLASSIQUE /YON KA/ deep cleansing, regenerat ing and relaxing facial 
therapy/               
/дълбоко почистваща и възстановяваща терапия за лице/ 
60 мин./min.    Цена/Price 70 лв./lv. 

 
OPTIMIZER /YON KA/ ant i-wrinkle therapy/                  
/терапия против бръчки с лифтинг ефект с козметиката на йон-ка/ 
60 мин./min.   Цена/Price 90 лв./lv. 

 
HIDRALESSENS VISAGE/ deep hydrat ing therapy with prolonged effect/ 
60 мин./min.   Цена/Price 100 лв./lv 

 
SKIN FITNESS /YON KA/за мъже /face therapy for men/ 
/дълбоко почистваща и възстановяваща терапия за мъже / 
60 мин./min.    Цена/Price 70 лв./lv. 

 
Ритуал на чистотата/THALGO/ purity ritual/          



/релаксираща и почистваща терапия / 
60 мин./min.    Цена/Price 60 лв./lv. 

 
Програма колаген /THALGO/ COLLAGEN TREATMENT/            
/незабавен изглаждащ ефект с морски колаген и маска с чист колаген/ 
60 мин./min.    Цена/Price 110 лв./lv. 

 
Програма силиции /THALGO/SILICON TREATMENT           
/с хиалуронова и с морски силиций маски със стягащ, лифтинг ефект/ 
70 мин./min.     Цена/Price 130 лв./lv. 

 
МАСКИ ЗА ТЯЛО/ BODY WRAPS: 

 
Подхранваща маска/NATURA BISSE/ nourishing mask   
40 мин/min.  Цена/Price 48 лв/lv. 

 
Оризова маска/THALGO/-хидратираща маска и подхранваща маска 
30 мин./min.  Цена/Price 30 лв./lv.hidrat ing mask 

 
Програма детокс-/ маска с микронизирани морски водорасли/ 
/complete mask with seaweed/ 
45 мин./min.   Цена/Price 60 лв./lv. 

 
ХИДРОТЕРАПИИ/ HYDROPATHY: 

 
Перлена вана с морски соли /pearl bath/           
25 мин./min.  Цена/Price 25 лв./lv. 

 
Ароматна вана с мурсалски чай /mountain tea bathtub/        
25 мин./min.  Цена/Price 25 лв/lv.. 

 
Вана с розово масло /bathtub with rose oil/                  
25 мин/min.  Цена/Price 30 лв./lv. 

 
Терапия,,Персена” /,,Persena” Therapy                     
50 мин./min.  Цена/Price 50 лв./lv. 

 
Романтична вана за двама /romant ic bath for two persons/               
60 мин./min.  Цена/Price 100 лв./lv. 

 
Ваната на Клеопатра/THALGO/ bathtub of ,,Cleopatra’’/         
25 мин./min.   Цена/Price 30 лв./lv. 

 
Вана детокс - с морски водорасли /detox bath with seaweed/        



25 мин./min.  Цена/Price 30 лв./lv. 
 

Вана с аромат на ягоди и бутилка шампанско за двама 
/bathtub with smell of ,,strawberries”and bottle champagne/  
40 мин./min.  Цена/Price 50 лв./lv.                                    

 
Тангентор /Tangentor/                            
25 мин./min.   Цена/Price 40 лв./lv. 

 
КАЛО И ЛУГО АПЛИКАЦИИ: 

 
Кална апликация на цяло тяло/ complete mud applicat ion/ 
25 мин./min.  Цена/Price 35 лв./lv. 

 
Частична кална апликация/ part ial mud applicat ion/ 
25 мин./min.  Цена/Price 15 лв./lv. 

 
Частична лугова апликация/ part ial lye applikat ion/ 
25 мин./min.  Цена/Price 15 лв./lv. 

 
Изследване на телесния състав с уред ,,Танита” /body mass index analyzer/                    
Цена/Price 10 лв./lv. 
 
Детоксикация с йонопочистващ апарат- 
Цена/Price 25 лв./lv. 

 
SPA  ЕТИКЕТ 

 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

СПА центърът е място на спокойствие и отмора. Уважавайте тишината и 
уединението на всички гости, не разговаряте на висок тон и се наслаждавайте на 
тишината. 

Препоръчваме да не се влиза в Спа центъра с накити и бижута. Най-добрият начин 
да съхранявате личните си вещи е като използвате сейфа във Вашата стая. СПА 
хотел Персенк не носи отговорност за каквито и да е вещи оставени без надзор.   

Мобилните телефони нямат място в СПА центъра.Носенето и използването им би 
било грубост към останалите гости,които се опитват да релаксират, също така би 
затруднило работата на терапевта по време на Вашата терапия. 

Ако страдате от високо кръвно налягане, алергии, разширени вени, ако имате 
някакви съмнения относно здравословното си състояние, или ако сте бременна, 



моля уведомете за това служителя на СПА рецепция преди да направите своята 
резервация, за да може да бъде предложена най-подходящата за Вас терапия. 

Опитайте от многобройните ни терапии, като се консултирате с  нашите 
служители ,споделете от какво имате нужда .Ще бъдат удовлетворени всичките   
Ви изисквания. 

С цел Вашата безопасност предварително се запознайте с правилата при 
използването на съораженията(сауна,парна баня,басейн,фитнес) и се явете с 
подходящо облекло. За целта пред всеки сектор има указателни табели. 

Деца под 14 години не трябва да се допускат в сауна и парна баня. 

Недопустими са всякакви викове,разговори на висок тон и детски писъци в зоната 
за релаксация в сутерена. 

В СПА центъра не се допуска да се консумира храна и алкохолни напитки. 

В басейна не се влиза с обувките,с които сте били навън.  

РЕЗЕРВАЦИИ 
 
Направете своята СПА резервация предварително, за да се уверите, че желаното 
време, терапия и терапевт ще бъдат свободни за Вас. Предварителната 
резервация гарантира, че ще получите желаната терапия в желаното време. 

Консултирайте се със служителя на СПА рецепция при избора на терапия. 

 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕРАПИИТЕ 
                
Препоръчваме ви да бъдете на СПА рецепция 5 минути преди започването на 
Вашата терапия. Закъснявайки за вашата терапия, Вие съкращавате нейното 
времетраене, като намалявате нейната ефективност и Вашето удоволствие. 
Вашата процедура ще свърши навреме без да се ощетява следващия клиент. 

Времето на терапията започва с часа на резервацията и приключва с напускането 
на стаята за терапия. Времето за душ в стаята за терапия е считано за масажно 
време. 

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА СПА УСЛУГИ 

Цените на всички терапии са в български лева, за един човек.Гостите на хотела 
могат да добавят СПА терапиите към сметката на стаята си. 



СПА клиенти, които не са гости на хотела плащат в български лева в брой или с 
кредитна карта на СПА рецепция, след предварителна резервация на терапия от 
СПА менюто. 

АНУЛИРАНЕ НА ТЕРАПИИ 

Терапиите, които избирате са запазени специално за Вас. При анулиране на 
резервация трябва да ни уведомите четири часа преди терапията,в противен 
случай към сметката на стаята ще бъдат начислени 50% от нейната стойност.  

ЛИЧНИ ПРЕДОПЧИТАНИЯ 
 
Изказвайте предпочитанията си и задавайте въпроси за това, което Ви интересува. 
Вие можете свободно да направите избор на терапевт мъж или жена и трябва да 
сте спокойни, че всички те са професионалисти. 
*За да ползват нашите услуги и терапии, гостите трябва да са на възраст не 
по-малко от 16 години. Ако са под тази възраст, те задължително трябва да са с 
по-възрастен придружител. 
 
ОБРАТНА ВРЪЗКА 
 
Ние напълно одобряваме и окуражаваме всякакви коментари и въпроси от Ваша 
страна. Можете да попълните нашите анкетни карти, които ще намерите на СПА 
рецепция, или да разговаряте с нас лично чрез служителите на СПА рецепция, или 
СПА мениджъра. 

Клиентите ни  спазват високи етични и морални норми. За неуместно се счита: 
Сексуални намеци  спрямо персонала или останалите Клиенти 
* Проява на агресивно нетрезво състояние 
* Арогантно поведение спрямо персонала или останалите Клиенти. 
 
Контакти/ Phone: 0897868660 


