מחירים
Embrace

 70/50דקות

טיפול חתימה

שיאצו

רפלקסולוגיה

₪ 450 / 350

₪ 450 / 350

₪ 430 / 330

עיסוי צ’אקרות

תאילנדי מסורתי

ארומתראפי

₪ 450 / 350

₪ 450 / 350

₪ 430 / 330

עוצמת הרכות

אבנים חמות

פוינטס

₪ 430 / 330

₪ 450 / 350

₪ 430 / 330

שבדי קלאסי

איורוודה

עיסוי לנשים הרות

₪ 430 / 330

₪ 470 / 370

₪ 330

רקמות עמוקות
₪ 430 / 330

Beauty & Scalp
פיסול וחיטוב העור
s₪ 450 / 350

עטיפת גוף

 70/50דקות

טיפול ניקוי וטיהור

פילינג גוף

₪ 490 / 390

₪ 450 / 350

טיפול להחדרת לחות
₪ 490 / 390

₪ 450 / 350

* המחירים בשקלים וכוללים מע"מ

עיסוי בחמאם הטורקי " קסה"
 40( ₪ 360דקות)

מחירים
Treatment Blends

 90/70דקות

אראל

שביאנדי

קארמה

₪ 595 / 485

₪ 575 / 465

₪ 595 / 485

פילמה

TOP TO TOP

קוקון

₪ 575 / 465

₪ 615 / 495

₪ 575 / 465

שמים וארץ

הלל

שירה

₪ 575 / 465

₪ 555 / 445

₪ 555 / 445

Specials
תוספת אבנים חמות
₪ 25

שילוב מטפל נוסף
 70/50( ₪ 250 / 200דקות)

מגבות חמות

₪ 100

₪ 25

תוספת כלים מוזיקליים
טיפוליים
₪ 25

תוספת זמן לטיפול
 ₪ 75לתוספת של  10דקות

שילוב הטיפול בחדר זוגי
עם בן  /בת הזוג

תוספת פילינג כפות רגליים
מסורתי לפני תחילת הטיפול
₪ 50

ארוחות
(בוקר ,צהריים ,ערב)
₪ 230 / 140 / 90

Setai Spa
מידע כללי ואינפורמציה חשובה
 sאנו ממליצים לבצע הזמנה טרם ההגעה בכדי להבטיח את מקומכם
ולהעזר באחד מיועצנו לקבלת אינפורמציה אודות הטיפולים השונים.
 sמחיר הטיפול כולל כניסה חופשית לספא ומתקניו (בהתאם
לשעות הפתיחה).
 sלנוחיותכם ,אנא הגיעו רבע שעה לפני מועד תחילת הטיפול.
 sבכדי להנות מחווית הספא נבקש לא להפעיל מכשירים סלולריים באזור
הספא ולשמור על שקט .מומלץ אף להגיע מעבר לכך ולהנות ממגון
החויות בספא.
 sיש להודיע על ביטול הטיפול עד שמונה שעות מראש ,ביטול ללא הודעה
מראש או אי הגעה ,יגרום לחיוב  50אחוז מערך הטיפול המוזמן.
 sנשמח לספק לך לוקר אישי ובו אביזרי ספא ,אין ההנהלה אחראית על
כל אובדן או נזק לרכוש יקר ערך.
 sייתכנו שינויים במגוון הטיפולים.
 sהכניסה לטיפולים ולמתחם הספא וחדר הכושר מחייבת חתימה על
הצהרת בריאות.
 sהכניסה למתחם הספא היא מגיל  16ומעלה.
 sטיפ הוא לשיקולך הבלעדי.
 sבסופי שבוע (ימי שישי ושבת) חגים וחופשת הקיץ תחול תוספת קבועה
על כלל הטיפולים
 sלברורים נוספים ופרטים ניתן להתקשר לקבלת הספא
בטלפון  04-8432410או שלוחה ישירה  410מחדרך.
 sניתן לשלוח באימייל spa@thesetai.co.il

