MASSZÁZS AJÁNLATAINK
Massage offers
Nabidky massazi
- Scen Tao lávaköves testmasszázs
Scen Tao lavastone massage
Scen Tao telovy massaz lavovym kamenem

60 perc/min/min

7.800 Ft

- Csokoládé masszázs
Chocolate massage
Cokoladova massaz

60 perc/min

7.000 Ft

- Relaxáló teljes testmasszázs
Aromassage relax
Celotelovy relaxacni massaz

45 perc/min

5.800 Ft

- Méregtelenítő teljes testmasszázs
Aromassage detox
Celotelovy detoxikacni massaz

45 perc/min

5.800 Ft

- Feszesítő, tonizáló teljes testmasszázs
Aromassage tonic
Tonizujici celotelovy massaz

45 perc/min

5.800 Ft

- Relaxáló hátkezelés
Aroma back relief treatment
relaxacni massaz zad

30 perc/min

4.000 Ft

- Relax nyak és fejmasszázs
Relaxing neck and head massage
Relaxacni massaz krku a hlavy

20 perc/min

3.000 Ft

- Fáradtságűző gyógyolajos masszázs
Relaxing massage with curative oils
Massaz lecebnym olejickem proti unave

40 perc/min

5.000 Ft

- Frissítő testmasszázs
Refreshing massage
Osvezujici massaz tela

40 perc/min

4.700 Ft

- Frissítő testmasszázs
Refreshing massage
Osvezujici massaz tela

20 perc/min

3.100 Ft

- Talpfrissítés
Refreshing foot treatment
Osvezujici massaz chodidel

20 perc/min

3.000 Ft

- Mézes masszázs
Honey massage
Medovy massaz

45 perc/min

6.500 Ft

- Stresszoldó masszázs
Stress solvent massage
Antistresovy massaz

40 perc/min

5.500 Ft

- Testradírozás tengeri sóval
Sea salt body scrubbing
Celotelovy piling s morskou soli

30 perc/min

3.500 Ft

MASSZÁZS AJÁNLATAINK
Massage offers
Nabidky massazi

- Családi masszázs csomag
(Tartalma: 2 db 40 perc/mines frissítő masszázs és 2 db talpfrissítés)
Family massage package
(40 min. refreshing massage and refreshing foot treatment for 2 persons)
Rodinny massazni balicek pro 2 osoby
(2x 40 min. osvezujici a 2x masaz chodidel)

12.400 Ft

KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAINK A HÉTKÖZNAPOKRA:
(hétfőtől péntekig ünnepnapok kivételével)
Discount offers for weekdays (Monday to Friday, except for holidays)
Zvyhodnene nabidky pro vsedni dny:
od pondelka do patku – vyjimkou tedy svatku
- Relaxáló teljes testmasszázs
Aromassage relax
Celotelovy relaxacni masaz

45 perc/min

5.300 Ft

- Fáradtságűző gyógyolajos masszázs
Relaxing massage with curative oils
Masaz lecebnym olejickem proti unave

40 perc/min

4.500 Ft

- Frissítő testmasszázs
Refreshing massage
Osvezujici masaz tela

40 perc/min

4.200 Ft

