Á R A K
MEDENCE HASZNÁL AT (külsős vendégek részére)
Felnőtt
Gyermek

1800 Ft/ fő
900 Ft/ fő

REGGELI (külsős vendégek részére)
Felnőtt

2000 Ft/ fő

Gyermek

1000 Ft/ fő

VACSORA (külsős vendégek részére)
Felnőtt

4000 Ft/ fő

Gyermek

2000 Ft/ fő

FÜRDŐ BELÉPŐ JEGYEK ÁRAI
Hévíz tófürdő árak
Egész napos

4500 Ft/ fő

4 órás belépő

3200 Ft/ fő

Relax (4óra a tófürdő szauna világában)

3600 Ft/ fő

Gyermek

1350 Ft/ fő

KEHIDAKUSTÁNYI BELÉPŐ JEGYEK ÁRAI
Egész napos
Felnőtt		

2300 Ft/ fő

Gyermek

1490 Ft/ fő

Nyugdíjas

2030 Ft/ fő

Családi

6070 Ft/ fő

3 órás jegyek árai
Felnőtt

2040 Ft/ fő

Gyermek

1090 Ft/ fő

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
Házi kedvenc
Kerékpárbérlés
Tenisz

3500 Ft/ éj (kutya, macska)
900 Ft/ óra, 1500 Ft/ 2 óra, 2500 Ft/ nap
2500 Ft/ óra

Minigolf

2500 Ft/ 2 óra

Footgolf

1500 Ft/ óra

Biliárd

100 Ft/ játék

Szolárium

100 Ft/ perc

KL ASSZIKUS MASSZÁZSOK
TETŐTŐL-TALPIG MASSZÁZS
A masszázst a tetőtől-talpig felüdülni vágyóknak ajánljuk, mely során részletesen
átmasszírozzuk az egész testet a lábujjaktól a hajas fejbőrig. Mozdulatai csökkentik a feszültséget,
az izmok merevségét, emellett serkentik a vérkeringést és fájdalomcsillapító hatással bírnak.
60’ · 9900 Ft
SVÉDMASSZÁZS
A klasszikus svédmasszázs fogásaival végzett terápia nyugtató hatású, elősegíti a relaxációt,
az izmok ellazulásával enyhíti az álmatlanságot. A masszázs során megszüntethetjük a fájdalmas
izomcsomókat és feloldjuk a letapadásokat.
50’ · 9000 Ft
FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS
A masszázs a talp reflexzónáin keresztül hat az egész testre, immunrendszer erősítő, fájdalom
csillapító, testi-lelki feszültségoldó hatása van. A talp masszírozásával a rendkívül gazdag érzőideg
ellátása révén a központi idegrendszerre, a belső szervekre a vérkeringésre tudunk hatást gyakorol.
25’ · 3900 Ft
ARC– ÉS DEKOLTÁZS MASSZÁZS
A stresszoldó, relaxáló, nyugtató, vitalizáló masszázs során az arc feszesebbé, élettel telibbé
válik, a dekoltázst pedig selymessé varázsoljuk a kezelés után.
25’ · 4900 Ft

SPECIÁLIS MASSZÁZSOK
SPORTMASSZÁZSOK
A svédmasszázsban használatos fogásokat veszi alapul, viszont sokkal intenzívebb és erőteljesebb
annál. A masszázs során nem csak a felszíni szöveteket, izmokat dolgozzuk meg, hanem a mélyebb
rétegeket, mély izomzatokat is. Aktív sportolók számára ajánljuk.
25’ · 4900 Ft
MANAGER MASSZÁZS
A masszázs frissít, ellazítja az elgémberedett izmainkat, csökkenti az ülőmunkából, hanyag
testtartásból adódó fájdalmakat, növeli a teljesítőképességet.
25’ · 4900 Ft
KISMAMA MASSZÁZS
Speciálisan kismamák részére ajánljuk. Enyhíti a várandóság során fellépő testi-lelki
hormonális tüneteket, derékfájást. Jótékony hatással van a babára-mamára egyaránt.
A második trimesztertől javallott.
20’ · 4500 Ft

SZÁRAZKEFE MASSZÁZS
Különleges, közepesen durva kaktuszrostból készült kefével történik az egész test
dörzsölése, amellyel eltávolítjuk az elhalt hámsejteket a bőr felszínéről, fokozza a vérkeringést,
a bőr felfrissül, tónusa javul.
15’ · 3500 Ft
NÉGY ÉVSZAKOS REL AXÁLÓ AROMA MASSZÁZS
Évszaknak megfelelő illóolajos masszázsolajt használunk, amely a bőrön át a szervezetbe jutva
fokozza a lazító hatását. Megnyugtatóan hat az érzékekre is. Emellett a mély simítások segítik
a vér –és a testnedvek keringését, a gyúrás ellazítja az izmokat, ezáltal oldja a feszültséget.
50’ · 900 Ft | 25’ · 5900 Ft
WELLNESS MASSZÁZS

			

Szárazkefe masszázzsal induló majd simító, lágy mozdulatokkal meleg olajat és meleg törölközőt
alkalmazunk. Hatására a teljes test ellazul, egy igazán pihentető, kényeztető masszázs.
50’ · 9900 Ft
CSOKOL ÁDÉKRÉMES MASSZÁZS			
Az afrodiziákumnak tartott csokoládé antioxidáns hatású, lassítja az öregedést. A csokoládé
masszázs leginkább endorfintermelő, lélekre ható kezelés, segíti a bőr és a lélek harmonikus
feltöltődését.
50’ · 9900 Ft

ÁZSIAI ENERGIA MASSZÁZSOK
A test, a lélek és elme külső-belső egyensúlyba hozása az alapja. A masszázsmozdulatok a test
meridiánjain végighaladva visszaadják az életerőt, az energiát. A masszázsok hatása a jó közérzet
és a telített energiaállapot.
INDIAI CHAKRA ENERGETIZÁLÓ MASSZÁZS		
A masszázs helyreállítja a testben az energiaáramlást. A kezelés során a gerincvonal mentén végighúzódó 7 chakra pontot akupresszúrás masszázzsal stimuláljuk. A rituáléhoz meleg masszázs
olajat és aromaesszenciákat használunk.
50’ · 10900 Ft
SHIATSU ARC - ÉS TESTMASSZÁZS 		
A különleges japán akupresszúra – nyomáspontos – technikán alapuló masszázzsal serkentjük a
nyirokkeringést, jótékonyan hat az idegrendszerre, megnyugtatja a szellemet és lelket egyaránt.
50’ · 10900 Ft
HARMONIZÁLÓ HÁTMASSZÁZS		
A gerinc melletti vegetatív idegközpontok stimulálásával és a gerinchez kapcsolódó izomcsoportok lazításával hatékonyan enyhíthetjük az esetleges fájdalmakat, a testben lévő feszültséget.
40’ · 8400 Ft

METAMORF MASSZÁZS
A metamorf masszázs egy speciális blokkoldó technika, amely a gerinc reflex pontjait célozza
meg. A főszerep a lágy, finom érintésen van, amely a kézfejen, lábfejen és az arcon történik.
Életünk során – már magzati korunktól- különféle kellemetlen lelki hatások érnek bennünket,
amelyek elraktározódnak a tudat legmélyén (trauma, sokk, szeretetmegvonás, stb). Bár már rég
elfelejtettük, lelkünk mégis emlékszik rá, minden lelki sérülés, megrázkódtatás, fájdalom a tudatalattiba kerül, és ott raktározódik el. Ezek a lelki blokkok akadályozzák az energiaáramlást,
bizonyos területek energiahiányosak lesznek. Nem úgy működik az életünk, ahogy szeretnénk,
mert a háttérből blokkolják érzelmeinket és tudatunkat.
A metamorf masszázs lágy, finom érintésekkel a lábon, kézen és a fejen a gerinc reflexpontjain
keresztül stimulálja a gerincet és a keletkező energiahullám kilöki ezeket a gátakat. Ajánljuk
azon Vendégeinknek is, akik idegenkednek a hagyományos masszázsformáktól.
45’ · 4900 Ft

BEAUT Y
VITALIZÁLÓ ARCKEZELÉS

45’

6900 Ft

Az arcbőr tonikos tisztítása után radírozással eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, majd egy
szépségmasszázs után minden bőrtípus számára ajánlott arcpakolással ragyogóvá varázsoljuk
arcát és dekoltázsát.
VITALIZÁLÓ ARCKEZELÉS
Teljes pedikűr

60’

5900 Ft

Teljes pedikűr talpmasszázzsal

80’

8900 Ft

Paraffinos lábápolás

40’

4500 Ft

Láb maszk

20’

1900 Ft

Kéz maszk

20’

1900 Ft

Teljes pedikűr láb maszkkal

80’

6900 Ft

GYANTÁZÁS
Bajusz gyanta

900 Ft

Hónalj gyanta		

1500 Ft

Kar gyanta

1900 Ft

Térdig gyanta

2900 Ft

Teljes láb gyanta

4900 Ft

SZAUNA VIRGÁCS KEZELÉS

30’

4900 Ft

A szauna virgács kezelés a szauna kultúra új dimenziója. Tölgyfából, nyírfából vagy nyárfa
ágból készült csokorral végzett speciális kezelés, amely egyszerre biztosít testi és lelki felfrissülést
valamint megújulást és ellazulást.
A test olajos megtisztítását tengeri sós bőrradírozás követi, majd maga a virgácskezelés következik, amely a bőrünkön vérbőséget (bőrpírt), okoz. A vízbe áztatott illatos levélcsokrok nem
csak a szaunát töltik be illatukkal, a levelekből kioldódó hatóanyagok bejutnak bőrünk rétegeibe
is, vitalitással feltöltve testünket, szervezetünket.
A kényeztetést rendszerint pihenés, hűsítő gyümölcs, esetleg egy kis édesség zárja, hogy
érzékeink egész skáláját kiélvezhessük.
A kezelés legalább olyan közel áll a masszázshoz, mint a szaunához. Egy alacsonyabb hőfokú
szaunában történik, amelyen egy időben egy személy vagy egy pár tud részt venni.

K L E O PÁT R A S Z A L O N
Próbálja ki Kleopátra szalonunk legújabb páros aromafürdő szolgáltatásait, melyek garantálják a teljes
testi-lelki felüdülést!
Bármely 60 perces fürdő igénybevétele esetén egy üveg jégbe hűtött pezsgővel kedveskedünk Vendégeinknek!
BORMÁMOR FÜRDŐ
A fürdő fő alkotóeleme a különleges Rajnai Rizling szőlő, mely természetes összetevői révén
anticellulit hatással rendelkezik. A szőlőben megtalálható antioxidánsok hatékony szerepet
töltenek be a bőr öregedésének késleltetésében, a rugalmasság megőrzésében.
30’ · 4900 Ft | 60’ · 9900 Ft
TAVASZI ÉBREDÉS
Ez a cseresznyés, vaníliás tejfürdő nyugtat, ellazít, oldja a stresszt, különleges, érzéki illata
pedig vágykeltő. A kecsketej valódi ásványi anyagokkal, kalciummal és magnéziummal látja el
a bőrt, valamint öregedés gátló A-és E-vitaminokkal is. A bőr mélyen táplált és hidratált lesz,
így a vaníliás tejfürdő után nincs szükség további hidratálóra.
30’ · 4900 Ft | 60’ · 9900 Ft
HOLT-TENGERI SÓFÜRDŐ
A holt-tengeri fürdőkristállyal készült fürdővízben a holt-tengeri ásványok nem csak külsőleg
hatnak és szabályozzák a bőr funkcióit, de mélyen a bőrbe hatolnak, sőt az ízületekre és izmokra
is kifejtik hatásukat. A test élénkítésére, a bőr táplálására, fáradt izmok, megerőltetett kötő
szövetek ellazítására fejti ki jótékony hatását.
30’ · 4900 Ft | 60’ · 9900 Ft
LEVENDUL A FÜRDŐ
A levendulafürdő hozzásegít mind a testi, mind a lelki egyensúly megteremtéséhez. A levendula
olaj és a levendulaszirmok nyugtató hatást biztosítanak. A habos, illatos levendulafürdő kiváló
a stressz oldásban, ami még jobban kiemeli a fürdőterápiák általános hatását.
30’ · 4900 Ft | 60’ · 9900 Ft

KLEOPÁTRA KEDVENCE
Kleopátra és Sissy császárné - akik legendások voltak szépségükről- előszeretettel használták
bőrápolásra a kecsketejet, tudván, hogy a bőrt bársonyossá teszi, fokozza a jó közérzetet.
A kecsketejes fürdő garantálja a relaxációt és a bőrápoló fürdő élményét. A bőr mélyen táplált
és hidratált lesz. A hozzáadott rózsaeszencia és a rózsavirág könnyű, érzéki illatot és igazi
wellness élményt biztosít.
30’ · 4900 Ft | 60’ · 9900 Ft

A WELLNESS HABOS OLDALA
SÖRFÜRDŐ
A kuriózumnak számító sörfürdő javítja a vérkeringést, tisztítja a pórusokat, enyhíti a stresszt
és a feszültséget. A kádfürdő a sör alapanyagait tartalmazza: malátát, komlót, élesztőt. A maláta
egy természetes B vitamin forrás, a komló oldja a sör karakteres ízét és nyugtatóan hat.
A kellemes meleg sörös kádfürdő a kiszáradt bőrt ápolja és táplálja.
30’ · 6000 Ft | 60’ · 10900 Ft
30 perces kádfürdőnk igénybevétele esetén egy pohár sörre, 60 perces kádfürdő alkalmával pedig egy
korsó sörre a vendégeink.
SÖRMASSZÁS
A speciális, sörrel dúsított olajjal végzett masszázs azon túl, hogy nagyon élvezetes, 
jótékony hatással van a bőrre, érezhetően selymessé varázsolja azt. Oldja a stresszt, nyugtatja
az idegrendszert.
25’ · 5500 Ft | 50’ · 10900 Ft
SÖR-WELLNESS KEZELÉS
A sörfürdő befejeztével nincs vége a sörös kényeztetésnek, sörmasszázzsal kombinálva különleges
élményben lehet része.
VITALIZÁLÓ ARCKEZELÉS
30’ fürdő 25’ masszázzsal

9800 Ft

30’ fürdő 50’ masszázzsal

14400 Ft

60’ fürdő 25’ masszázzsal

13900 Ft

60’ fürdő 50’ masszázzsal

18500 Ft

SÖRFÜRDŐ SÖRMASSZÁZZSAL 2 FŐ RÉSZÉRE
30’ fürdő 25’ masszázzsal

14500 Ft

30’ fürdő 50’ masszázzsal

23600 Ft

60’ fürdő 25’ masszázzsal

18600 Ft

60’ fürdő 50’ masszázzsal

27800 Ft

TRANSZFER
1× 5000 Ft kiállási díj + 150 Ft / km

