תפריט טיפולים

WALK IN.
FLOAT OUT.
סביבה נינוחה ושקטה ,בין אורבני לטבעי,
הקמנו את הספא של מלון סטאי כנרת.
במתחם הספא תוכלו לעבור חוויה שתסחף
אתכם מעבר לזמן ולמקום וליהנות מהשקט והשלווה
שמביא איתו הטיפול .תפריט הטיפולים בנוי כך שתוכלו
ליהנות ממספר טיפולים בחוויה בודדת אחת ,כך שלא
צריך לבחור בין לבין ,אלא ליהנות מגם וגם.

לפרטים נוספים
 04-8432210או שלוחה  410מהחדר.
Spa.sg@thesetaihotel.co.il

EMBRACE

 70 / 50דקות

שבדי קלאסי
עיסוי אירופי קלאסי לשחרור שרירים כואבים ולהפגת מתחים .המטפל משתמש בטכניקות מגע
ובתנועות עיסוי לכל אורך הגוף ,המזרימות אנרגיה מחודשת ,חום ורכות.

₪ 470 / 370

רקמות עמוקות
טיפול איטי ,עמוק וממוקד באזורים נרחבים בגוף לפי בחירה .בעזרת לחיצות ותנועות עיסוי
ממוקדות ניתן להגיע לשכבות העמוקות של הגוף ,לשחרר ולמוסס אזורי לחץ תפוסים.
הטיפול העוצמתי והדומיננטי יותיר אותך בתחושה של קלילות ושיחרור.

₪ 470 / 370

אבנים חמות
כוחה המרפא הטבעי של אימא אדמה מתמזג עם ידיו המיומנות של המטפל ומעניק
טיפול חם ומלטף באמצעות אבני בזלת מחוממות הטבולות בשמן שומשום חם ושמנים
ארומטיים עם ניחוחות עמוקים .אבני הבזלת ,המגיעות במגוון צורות וגדלים ,משמשות את
המטפל בתנועות העיסוי ומותירות את הגוף ברפיון שרירים כללי ותחושה נעימה של חום.

₪ 480 / 380

איורוודה
טיפול הודי עתיק בשמן שומשום חם ובטכניקות עיסוי מרגיעות לאורך כל ערוצי האנרגיה
בגוף ,בשילוב נסך שמן שומשום חם על “העין השלישית” ועיסוי קרקפת מפנק (הטיפול
מתבצע ללא בגדים ועם כיסוי מתאים).

₪ 490 / 390

עיסוי עתיק לכפות הרגליים בשילוב לחיצות בנקודות רפלקסולוגיות לשחרור מלחצי
היום-יום .טיפול נקודתי בכפות הרגליים ,הנושאות את כל כובד משקל הגוף ,משפיע
עליהן מידית ועל הגוף לאחר מכן .טיפול גם מענג וגם מטפל בכאבים.

₪ 470 / 370

רפלקסולוגיה

* המחירים בשקלים וכוללים מע”מ

EMBRACE

 70 / 50דקות

שיאצו
טיפול יפני עתיק יומין בו המטפל משתמש באצבעותיו ליצור לחץ על מרדיאנים שונים
בגוף ולהגיע להרגעה כללית של כל מערכות הגוף.
(הטיפול מתבצע על מזרון ובלבוש נוח).

₪ 480 / 380

אמנות ריפוי מסורתית ,המשלבת לחיצות ומתיחות ומשפרת את גמישות הגוף .הטיפול
מתמקד בשחרור חסימות ובוויסות אנרגיית הגוף.
(מתבצע על מזרון ובלבוש נוח).

₪ 480 / 380

עיסוי עדין לקצוות הגוף :הקרקפת ,כפות הידיים וכפות הרגליים .הטיפול כולל הפעלת
לחץ והוא מקל על כאבי שרירים ומשפר את זרימת הדם עד לתוצאה הרצויה -
תחושת רפיון.

₪ 470 / 370

עיסוי לנשים הרות טיפול עדין ומלטף המפחית את תחושת הכבדות במהלך ההריון,
מרגיע ותומך בכל מערכות הגוף (משבוע  16ואילך 50 ,דקות בלבד).

₪ 370

חווית ציפה בבריכה חמה ,טיפול גוף-נפש מתחום ההידרותרפיה .תנועה חופשית ורכה
בשילוב מתיחות ולחיצות המותירה את תחושת “העובר” שברחם.

( 60 / 30דקות)
₪ 400 / 200

תאילנדי מסורתי

פוינטס

עיסוי לנשים הרות

וואטסו

* המחירים בשקלים וכוללים מע”מ

BEAUTY & SCALP

 70 / 50דקות

פילינג גוף
הטיפול האולטימטיבי לפינוק העור .הוא מתחיל בקרצוף הגוף עם ריחות נפלאים וממריצים
במרקמים שונים לבחירתך .בהמשך ,עיסוי קצר ומרגיע להשבת החיוניות למראה הטבעי
של העור .הטיפול מחדש את תאי העור ,מנקה ביסודיות את הגוף ומותיר אותו חלק
כמשי ,רענן ,נקי וצעיר.

₪ 480 / 380

פיסול וחיטוב העור
טיפול חווייתי לניקוי וחידוש העור ,מתבצע בעזרת רסיסי מלח ושמנים בתוספת אשכולית.
עוזר בהחלקת העור ,להמרצת הדם ומעניק הרגשה של רעננות מתמשכת .מיוחד לאזור
הצלוליטס ואזורים נבחרים להצרת היקפים.

₪ 480 / 380

עטיפת גוף
עטיפה חמימה של הגוף באצות ים ,עשירות במינרלים .הטיפול עוזר בהזנת העור ,בהחדרת
לחות ובהמרצת הדם לסילוק רעלים ולעור זוהר ומחודש.
₪ 480 / 380

טיפול להחדרת לחות
טיפול גוף ממריץ המושלם לעור עייף .מעניק תגבורת בעוצמה גבוהה לחידוש החיוניות
הטבעית של העור והמשאבים הפועלים נגד הזדקנות.

* המחירים בשקלים וכוללים מע”מ

₪ 490 / 390

BEAUTY & SCALP
טיפול שיזוף במכונה
טיפול מבוקר בטכניקה מתקדמת במכונת שיזוף לתוצאה מיידית ללא צורך בחשיפה
לשמש או קרינה מסוכנת אחרת .הגעה לגוון הרצוי גם בעונות הקרות של השנה .הטיפול
כולל גם פילינג גוף מלא לניקוי ורענון הנקבוביות בטרם השיזוף.

₪ 135

עיסוי בחמאם הטורקי “קסה”
חוויה טורקית מסורתית של עיסוי וקרצוף הגוף בחמאם אותנטי .טיפול להמרצת
מחזור הדם ,שחרור שרירים תפוסים ופילינג הגוף המותיר אותו רפוי ,משוחרר ,חלק

( 40 / 20דקות)
₪ 360 / 260

טיפול קוסמטי לציפורניים בכפות הידיים הכולל שיוף ,סידור ,ניקוי והזנה ,ומריחת לק  /ג’ל.

₪ 250

כמשי וצעיר.

מניקור
תוספת ג’ל ₪ 50

פדיקור
טיפול קוסמטי  /רפואי לכפות הרגליים הכולל שיוף וסידור הציפורניים ,ניקוי והסרת
תאים עודפים מכף הרגל ,הזנה ומריחת לק /ג’ל.

₪ 250
תוספת ג’ל ₪ 50

* המחירים בשקלים וכוללים מע”מ

FACIALS

 70 / 50דקות

טיפול פנים עמוק
ניקוי וטיהור הפנים .מותאם לכל סוגי העור .משלב פילינג ,הוצאת “קומודונים” ומסיכה
מכווצת המותירה את עור הפנים נקי ,חלק וזוהר.

₪ 490 / 390

טיפול פנים אנטי אייג’ינג
טיפול ממריץ מושלם לעור עייף .מעניק תגבורת בעוצמה גבוהה לחידוש החיוניות הטבעית
של העור והמשאבים הפועלים נגד הזדקנות.

₪ 490 / 390

טיפול פנים אמא אדמה
טיפול ניקוי עדין לפנים מחומרים טבעיים בלבד .לכל סוגי העור ,תוך עידון גודל ומראה
הנקבוביות ,פילינג המנקז את משקעי היום מן העור ומסיכה עשירת מינרלים.

* המחירים בשקלים וכוללים מע”מ

₪ 490 / 390

TREATMENT BLENDS

 90 / 70דקות

אראל
שילוב מעורר השראה של טיפול איורוודה המתמקד בתנועות עגולות ,רכות ובאבנים
חמות ומשלב את החום והעוצמה של האבנים לעוצמה ולכח של המטפל.

₪ 595 / 495

חיבור בין אמא אדמה -טיפול רפלקסולוגיה במספר נקודות בכף הרגל יחד עם רוחות
השמיים .טיפול קרקפת מרגיע ,הגורם לך להתמסר ולהשתחרר

₪ 575 / 475

שילוב של עיסוי שבדי קלאסי עם נקודות לחיצה מעולם השיאצו ומהעולם התאילנדי
והכול על מיטת טיפולים מחוממת ומפנקת במיוחד.

₪ 575 / 475

שמיים וארץ

שביאנדי

TOP TO TOP
טיפול יופי לפנים בשילוב עיסוי קרקפת .הטיפול הוא חוויה עשירה לקרקפת ולפנים
לעור פנים יפה וזוהר.

₪ 615 / 495

הלל
טיפול המהלל את טכניקות המגע המערביות ומשלב טיפול שבדי קלאסי המרגיע ,מפנק,
מזרים דם ומעורר לעומת הטיפול הממוקד רקמות עמוקות המתאפיין בעבודה עמוקה,
איטית ונוכחות גבוהה בכל תנועה.

₪ 555 / 455

קארמה
שילוב של שני טיפולים אנרגטיים עוצמתיים ,עיסוי צ’קרות וטיפול איורוודה .במהלך
הטיפול האיורוודי משתמש המטפל באבני קריסטל טבולים בשמן חם.

* המחירים בשקלים וכוללים מע”מ

₪ 595 / 495

TREATMENT BLENDS

 90 / 70דקות

קוקון
שילוב של פילינג במגוון ניחוחות לבחירתך ,עיסוי שבדי מלטף ומסיכת גוף .משולש קדוש
של ניקוי ,חיטוב והזנת העור.

₪ 575 / 475

חוות התבלינים
טיפול לריענון ולהתחדשות ,המבוסס על מתיחות והנעת מפרקים בשילוב עם רטיות
ארומתרפיות ,המכילות צמחי מרפא :כורכום ,לבנדר ,יסמין ובבונג .הרטיות החמות רוויות
שמן פרחים ארומתי ומונחות על העור בתנועות עיסוי סיבוביות .הן מפחיתות כאבי
שרירים ומפרקים ,מטפלות בדלקות כרוניות וממריצות את מחזור הדם.

₪ 595 / 485

חוויה על חושית בניחוחות מטהרים ומרוממים שנבחרו עבורכם בסטאי .במגע מערסל
ועוברי ,מזמין אותנו הטיפול לצלול עמוק לחוויה שכולה ארבע ידיים .המטופל נעטף לאורך
הטיפול בין שלב לשלב במגבות חמות המייצרות תחושת ביטחון והתמסרות של הגוף
והנפש .השימוש בחום מכין את הריקמה לספיגת הסגולות שבמרקחת השמנים העילאית.
מגע ידי המטפלים בתנועות עגולות החוגגות עולם של טקסטורות ,ארומות ומשלבות
פילינג עדין ועיסוי בחמאה מועשרת.
לחתימת הטיפול בתחושה אופורית ,ננסך שמן על העין השלישית להרגעות המושלמת
וחיבור לחוש השישי האינטואיטיבי בשילוב עיסוי קרקפת וצוואר מענג.

₪ 695 / 595

THE SETAI - CLEAN GREEN

להשלמת החוויה מגוון תוספות מפנקות אותן תוכלו להוסיף לכל טיפול .ניתן להתייעץ עם מתאמת טיפולים
לתוספת המתאימה ביותר עבורכם בכל עיסוי.
מגבות חמות  | ₪ 25 -שילוב מטפל נוסף  70 / 50( ₪ 250 / 200 -דקות) | שילוב הטיפול בחדר זוגי עם בן  /בת
הזוג .₪ 50 -
* המחירים בשקלים וכוללים מע”מ

מידע כללי ואינפורמציה חשובה
אנו ממליצים לבצע הזמנה טרם ההגעה כדי להבטיח את מקומכם ולהעזר באחד מיועצנו
לקבלת אינפורמציה אודות הטיפולים השונים.
מחיר הטיפול כולל כניסה חופשית לספא ולמתקניו (בהתאם לשעות הפתיחה).
לנוחיותכם ,אנא הגיעו רבע שעה לפני מועד תחילת הטיפול.
כדי ליהנות מחווית הספא נבקש לא להפעיל מכשירים סלולריים באזור הספא ולשמור
על שקט.
יש להודיע על ביטול הטיפול עד  8שעות מראש .ביטול ללא הודעה מראש או אי הגעה,
יגרום לחיוב  50אחוז מערך הטיפול המוזמן.
נשמח לספק לך לוקר אישי ובו אביזרי ספא ,אין ההנהלה אחראית על כל אובדן או נזק
לרכוש יקר ערך.
ייתכנו שינויים במגוון הטיפולים.
הכניסה לטיפולים ולמתחם הספא (ומכון הכושר) מחייבת חתימה על הצהרת בריאות.
הכניסה למתחם הספא היא מגיל  16ומעלה.
טיפ הוא לשיקולך הבלעדי.
בסוף שבוע (שישי ושבת) ,חגים וחופשת הקיץ תחול תוספת קבועה על כלל הטיפולים.
כל המחירים נקובים בש”ח כולל מע”מ.
למידע נוסף ניתן להתקשר לקבלת הספא בטלפון  ,04-8432210שלוחה ישירה  410מחדרך.
או באימייל Spa.sg@thesetaihotel.co.il

IMPORTANT GENERAL INFORMATION
We recommend making a reservation before arriving,
to ensure your spa booking and to speak with one
of our consultants about the various treatments.

The management is not responsible for any loss or
damage to valuable property.
The treatments offered are subject to change.

The treatment price includes admission to the Spa
and its facilities (within opening hours).
For your comfort and convenience, please arrive
fifteen minutes before your appointment time.

Guests must sign a health declaration before
entering the treatment area.
Entry to the Spa is permitted only for guests aged 16
and up.

We suggest coming over earlier to enjoy all the
facilities our Spa has to offer.

Gratuities may be given at your discretion.

In order to fully enjoy the Spa experience, we ask
that you turn off all cellular devices and maintain
quiet in the Spa area.

There is a surcharge for treatments given on weekends
(Friday and Saturday), holidays and summer vacation.

If you need to cancel a treatment, please notify us
at least eight hours in advance. Guests who cancel
without advanced notice or who do not show up,
will be charged 50% of the price of the scheduled
treatment.
We are happy to provide you with a personal locker
containing Spa accessories.

FOR MORE INFORMATION
Please call the Spa Reception Desk at 04-8432210
or dial 410 from your hotel room.
and e-mails may be sent to Spa.sg@thesetaihotel.co.il

TREATMENT BLENDS

70 / 90 min

COCOON
Peeling with a variety of fragrances for you to choose from, combined with
a caressing Swedish massage and a body musk – a perfect trio of cleansing,
shaping and nourishing the skin.

475 / 575 nis

SPICE BOUQUET
A refreshing and rejuvenating therapy that uses stretching and joint movement
combined with aromatherapy creams like turmeric, lavender, jasmine and
camomile, that contain herbal remedies. Therapist uses circular massage
movements, saturated with aromatic flower oil, to reduce muscle and joint
pain, treat chronic infections and stimulate circulation.

485 / 595 nis

THE SETAI CLEAN GREEN
The Setai’s namesake treatment sensual experience using a selection of purifying
and uplifting aromas hand-picked by the Setai Spa. achieve deep relaxation,
patients are submerged into a womblike state. The treatment begins with
gentle rocking movements that aim to connect guests to their inner self and
stimulate the limbic brain.

595 / 695 nis

Choose from a variety of luxurious extras to complete your experience. You are welcome to consult with
our treatment coordinator to decide what is most suitable for you for each treatment.
Heated towels - 25 nis | Additional therapist - 200 / 250 nis (50 / 70 min) | Treatments for two in a Couples
treatment room -50 nis.

* All prices are in Israeli shekels and include VAT.

TREATMENT BLENDS

70 / 90 min

ERELLE
An inspiring blend of Ayurveda, which focuses on rounded, soft movements
and heated stones – combining the heat and power of the stones with the
therapist’s own power and strength.

495 / 595 nis

HEAVEN AND EARTH
A special connection between Mother Earth – a reflexology treatment at a
number of points on the foot and Heaven – a relaxing scalp treatment that
makes you want to give in and let go.

475 / 575 nis

SHVIANDA
Classic Swedish massage combined with Thai and shiatsu pressure points, on
a special luxurious heated massage table.

475 / 575 nis

TOP TO TOP
A facial beauty treatment combined with a scalp massage. This treatment is a rich
experience for the scalp and face, leaving the facial skin beautiful and glowing.

495 / 615 nis

HALLEL
A celebration of western techniques, combining a classic Swedish massagerelaxing,
pampering and soft, with a deep tissue massage- slow, deep, and focused in
every movement.

455 / 555 nis

KARMA
A blend of two powerful energetic treatments, the chakra massage and Ayurveda.
During the Ayurveda treatment, the therapist uses crystalsdipped in hot oil.
* All prices are in Israeli shekels and include VAT.

495 / 595 nis

FACIALS

50 / 70 min

DEEP FACIAL TREATMENT
Cleansing and purifying the face. Suitable for all skin types. Combines exfoliation,
removing of blackheads, and a shrinking mask that leaves the facial skin clean,
smooth and radiant.

390 / 490 nis

ANTI-AGING FACIAL TREATMENT
The perfect invigorating treatment for tired skin. The treatment provides powerful
reinforcements for renewing the skin’s natural vitality and boosts anti-aging
and boosts its anti-aging properties.

390 / 490 nis

MOTHER EARTH FACIAL TREATMENT
A gentle facial cleansing from natural ingredients only. For all skin types, while
refining the size and appearance of pores, an exfoliation that drains the residues
of the day from the skin and a rich mineral mask.

* All prices are in Israeli shekels and include VAT.

390 / 490 nis

BEAUTY & SCALP
TANNING MACHINE TREATMENT
A controlled tanning machine treatment at advanced technology for immediate
result without the need for sun exposure or other dangerous radiation. Reaching
the desired skin tone even during the cold seasons of the year. The treatment
also includes full body exfoliation for cleaning and refreshing the pores prior
to tanning.

135 nis

CASA TURKISH HAMMAM MASSAGE
This treatment will stimulate you and leave you feeling thoroughly exhilarated
and carefree. It includes all the elements of the traditional turkish experience:

20 / 40 min

massage, scrub and cleaning of the body in a authentic hammam.

260 / 360 nis

MANICURE
Cosmetic treatment, including sifting, cleaning, nourishing and applying nail
polish / gel.

250 nis

Additional gel 50 nis
PEDICURE
Cosmetic / medical treatment, including nails filing, cleaning and removing
dead cells from the feet. Nourishing and applying nail polish / gel.

250 nis

Additional gel 50 nis

* All prices are in Israeli shekels and include VAT.

BEAUTY & SCALP

50 / 70 min

BODY REJUVENATION
The perfect treatment for pampering your skin. It begins with a body scrub with
wonderful, invigorating fragrances and various textures for you to choose. Then
a brief, relaxing massage to restore vitality to your skin’s natural appearance.
The treatment renews the skin cells and gives the body a thorough cleansing,
leaving the skin smooth as silk, and feeling fresh, clean, and rejuvenated.

380 / 480 nis

SCULPTING AND SHAPING
This treatment cleanses and renews the skin with the aid of salt crystals, oils
and grapefruit, leaving the skin smooth and stimulating blood flow for a longlasting refreshed feeling. It is especially good for areas with cellulite and for
circumference reduction.

380 / 480 nis

BODY WRAPPING
Warmly wrapping the body with mineral-rich sea algae, this technique helps
nourish and moisturize the skin and increase blood circulation to remove toxins,
leaving skin feeling glowing and renewed.

380 / 480 nis

MOISTURIZING TREATMENT
The perfect invigorating body treatment for tired skin. The treatment provides
powerful reinforcements for renewing the skin’s natural vitality and boosts
anti-aging and boosts its anti-aging properties.

* All prices are in Israeli shekels and include VAT.

390 / 490 nis

EMBRACE

50 / 70 min

POINTS
A gentle extremity massage of scalp, hands and feet. The treatment, which
includes the application of pressure, relieves muscle pain and improves blood
circulation until the desired result is reached – a feeling of utter relaxation.

370 / 470 nis

MASSAGE FOR PREGNANT WOMEN
This gentle, caressing massage reduces the feeling of heaviness during pregnancy,
relaxes and supports all of the body’s systems. Available in a- 50 minute session
only, from week 16 onwards.

370 nis

WATSU
A flotation experience in a hot pool, a body-mind treatment from the Hydrotherapy
field. Free and soft movement combined with stretching and pressing that leaves

30 / 60 min

a sense of “the fetus” in the womb.

200 / 400 nis

* All prices are in Israeli shekels and include VAT.

EMBRACE

50 / 70 min

REFLEXOLOGY
An ancient foot massage technique, combined with the application of pressure
to release the tensions of daily life. A pinpoint treatment of the feet, which
bear all our body weight, immediately relieves our feet and has a long-lasting
effect on the entire body. The treatment is both enjoyable and helps with pain.

370 / 470 nis

SHIATSU
Using this legendary Japanese method, the therapist’s fingertips generate
pressure along the body’s various meridians to relax all of the body’s systems.
(The treatment takes place on a mat, with comfortable clothing.)

380 / 480 nis

TRADITIONAL THAI
This ancient healing art uses pressure and stretching and improves the body’s
flexibility. The treatment focuses on releasing blockages and adjusting the
body’s energy. (It takes place on a mat, with comfortable clothing.)

* All prices are in Israeli shekels and include VAT.

380 / 480 nis

EMBRACE

50 / 70 min

CLASSIC SWEDISH
Classic European massage to relieve aching muscles and release tension.
The therapist uses a variety of massage techniques all along the body to promote
the flow of renewed energy, warmth and softness.

370 / 470 nis

DEEP TISSUE
A slow, deep and focused treatment on extensive body areas of your choice.
Focused pressure and massage movements are used to reach deep areas of the
body, relieve tension and release seized-up muscles. This powerful treatment
will leave you feeling light and free.

370 / 470 nis

HOT STONES
The natural healing power of Mother Earth merges with the skilled hands of
the therapist for a warm and caressing treatment with heated basalt stones
dipped in sesame oil and aromatic oils. The therapist uses basalt stones of
various shapes and sizes in massage movements, leaving the body with relaxed
muscles and a pleasant sensation of warmth.

380 / 480 nis

AYURVEDA
A traditional Indian treatment with hot sesame oil and relaxing massage
techniques along all the body’s energy channels, including anointing the “third
eye” with sesame oil and a pampering scalp massage. (The treatment is provided
without clothing and with appropriate covering.)

* All prices are in Israeli shekels and include VAT.

390 / 490 nis

WALK IN.
FLOAT OUT.
n peaceful and quiet surroundings, we have created a
one-of-a-kind spa for you at the Setai- sea of Galilee.
In this luxurious setting, we would like to give you an
experience that transcends time, full of quiet moments and
serenity. Our specially composed treatment menu provides you
with an opportunity to discover a wide variety of treatments
in a single experience. You no longer have to choose - now
you can enjoy all our spa has to offer.

FOR MORE INFORMATION,

Please call the Spa Reception Desk at 04-8432210
or dial extension 410 from your hotel room.
Spa.sg@thesetaihotel.co.il

Setai Spa

THE SPA MENU

