
PONUKA MASÁŽÍ 4 ELEMENTS DAY SPA  

trinityhotels.sk

UVOĽNENIE TELA 
Relaxačná masáž lávovými kameňmi  (60 min.) 45,00 €
Bankovanie (45 min.)  33,00 €
Indická masáž hlavy a šije (30 min.) 33,00 €
Uvoľnenie napätia v chodidlách 4 ELEMENTS (30 min.) 25,00 €
Uvoľňujúca celotelová masáž (30/60 min.) 30/45 €
Medová detoxikačná masáž (20 min.) 19,00 € 

ZDRAVIE TELA
Bahenný zábal (45 min.) 22,00 €
Bylinkový dotyk – wellness ošetrenie chodidiel (45 min.) 36,00 €
Hodvábny dotyk – wellness ošetrenie rúk  (45 min.) 33,00 €

DETSKÉ MASÁŽE
Masáže sú vhodné pre deti od 3 do 12 rokov ( od 3 do 6 rokov za účasti jedného z rodičov)
Zdravé dieťa – celotelová masáž (45 min.) 33,00 €
Hravé dieťa – masáž časti tela podľa jeho výberu (30 min.) 22,00 €
Vitálne dieťa – masáž chrbátika a šije (15 min.) 17,00 €
Aktívne  dieťa – masáž končatín (15 min.) 17,00 €
Spokojné dieťa – masáž bruška + hrudník                (15 min.) 17,00 €

STAROSTLIVOSŤ O TVÁR A TELO
Energizujúce BIO ošetrenie pleti 4 Elements  (45 min.) 45,00 €
Energizujúci DETOX 4 Elements  (80 min.) 52,00 €

4 ELEMENTS DAY SPA LUXURY CONCEPT 
Omamný sen – okúzľujúci telový rituál  (80 min.) 55,00 €
Relaxačná aromaterapeutická masáž   (45 min.) 39,00 €
Zamatové pohladenie – telový peeling  (30 min.) 29,00 €
Relaxačná celotelová masáž + Telový peeling  (80 min.) 52,00 €

OŠETRENIA ZNAČKY SOTHYS – SOTHYS PRO SPA CONCEPT
HANAKASUMI – závoj z kvetov japonských čerešní (80 min.) 69,00 €
SENSATIONS ORIENTALES - Rituál inšpirovaný orientom   (75 min.)  75,00 €
INDONESIE ANCESTRALE - Inšpirované indonézskymi rituálmi (60 min.) 75,00 €
Hydra 4Ha – 4x hydratačná sila pre vašu pleť   (75 min.)  85,00 €
Kryo očné profesionálne ošetrenie (45 min.) 55,00 €
Protistresové detoxikačné ošetrenie tváre pre pánov (45 min.) 55,00 €
100% Personalizované ošetrenie – relaxačná celotelová masáž   (45 min.) 45,00 €
100% Personalizované ošetrenie – telový peeling (30 min.) 35,00 €
100% Personalizované ošetrenie – telový peeling a relaxačná masáž (80 min.) 59,00 €

RELAXAČNO  UVOĽŇUJÚCE WELLNESS KÚPELE – Private Jacuzzi
Jacuzzi – relaxačný vírivý kúpeľ (30 min.) 15,00 €
Jacuzzi – relaxačný vírivý kúpeľ + fl. Hubert de Luxe (30 min.) 29,00 €
Jacuzzi – relaxačný vírivý kúpeľ + fl. Hubert de Luxe (60 min.) 39,00 €

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Cenník je platný od 21. 2. 2022.


