
 
 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ГРАНД СПА  & УЕЛНЕС ЦЕНТЪР 

Гранд Спа & Уелнес Център предлага уникални процедури с висококачествени продукти . 

Специално проектиран и изграден от немска фирма на обща площ 1200 м2 Спа & Уелнес. 

центърът с изобилие от топла минерална вода е първокласен възстановителен център. 

За комфорта на гостите се грижи квалифицирани професионалисти , целящи да ви 

пренесът в един вълшебен свят , далеч от натовареното ежедневие . 

 

СПА ЕТИКЕТ 

Спа Центъра е място за спокойствие и отмора . Моля , спазвайте тишина и 

уважавайте уединението на другите гости . Любезно ви молим да се въздържате от 

използването на телефони и  камери в зоната на СПА Центъра на  Гранд Хотел 

„Велинград „ . 

 

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ 

Моля , да ни уведомите за здравословното ви състояние , включително алергии или 

наранявания , тъй като определени процедури могат да бъдат противопоказни за вас. 

 

РЕЗЕРВАЦИЯ 

Предварителната резервация ви гарантира получаването на избраната терапия в най-

удобното за вас време.  Възможни са записвания на място според заетостта или на 

телефон 161 , за резервация от вашата стая . 

 

ТОЧНОСТ И УСЛОВИЯ ЗА  АНУЛАЦИИ 

В случай , че закъснеете за вашата процедура , това ще рефлектира върху 

времетраенето й . Любезно ви молим , да ни уведомите 2 часа предварителнo за промени 

или отмяна на резервации . В противен случай ще ви бъде начислена 100% от 

стойността на вашата резервация . 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

Басейн  от 08:00 до 20:00ч. 

Фитнес от 00:00 до 24:00ч. 

Зона за процедури от 09:00 до 20:00ч. 

Зона за релакс от 09:00 до 20:00ч. 

Спа рецепция от 09:00 до 20:00ч. 

 

 



СПА МЕНЮ 
Традиционни масажи за цяло тяло  
Класически масаж                              50мин./75лв. 

Антистрес масаж                      55мин./70лв. 

Арома масаж                       50мин./65лв. 
Луксозен арома масаж                              50мин./70лв. 

Масаж за бременни                               30мин./40лв. 

Масаж с розово масло                                              60мин./80лв. 
Детски масаж с шоколад                              30мин./40лв. 

Детски масаж с масло                                30мин./30лв. 

Масаж с вулканични камъни                            60мин./80лв. 
Шива масаж-на четири ръце                          50мин./120лв. 

 

Частични масажи  
Гръб                                25мин./ 45лв. 

Гръб и крака                      30мин./ 55лв. 

Врат                                15мин./ 25лв. 
Рефлексотерапия                     20мин./ 35лв. 

Антисрес с кал за гръб                                           40мин./ 55лв. 

 

Сибирско здраве  
Терапия Възстановяване                                   90мин./100лв. 

Терапия Антистрес                             90мин./ 95лв. 

Терапия Лечебен Извор                           90мин./110лв. 
Термоаромотерапия                             20мин./ 25лв. 
 

 

 

Специфични мсажи  
Ломи-Ломи масаж                              50мин./ 80лв. 

Масаж с мед и ароматни масала                  60мин./ 80лв. 



Баланс                        45мин./ 60лв. 

Антицелулитен масаж             30мин./ 60лв. 

Съкровището на морето                    60мин/ 70лв. 
Широдара              40мин./ 65лв. 

 

Терапии и Ритуали за тяло  
 
Олигомер СПА                     90мин./110лв. 
Морска холистична терапия                    70мин. /90лв. 

Терапия с водорасли                    70мин./ 90лв. 

Виталити терапия             70мин./ 80лв. 
Шоколадова терапия            50мин./ 70лв. 

Полъх от Ориента-хамам масаж          70мин./ 75лв. 

Полъх от Ориента-хамам масаж с кесе                 70мин./ 85лв. 
Индийски океан             90мин./130лв. 

Светлините на Мароко                                                      60 мин./ 70лв. 

Антисрес с кал за цяло тяло                                              60 мин./ 85лв. 
Антицелулитна терашия                     70 мин./ 90лв. 

Ексфолираща грижа за цяло тяло  
Сатенен пилин                                      30мин./ 45лв. 

Пилинг с кесе                                      30мин./ 55лв. 
Полиращ пилинг                             20мин./ 30лв. 

 


