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4 svetov in 
4 letnih časov

IDILIČNA RAZVAJANJA 
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Lepota Vzhoda je prefinjenost orientalskih tradicij. Zavijte se v mistiko 
daljnih dežel in vstopili boste v svet popolne oaze miru, kjer se 
umirjenost in strokovnost sprehajata v družbi lepote in harmoničnosti. 
Vsakdanje skrbi boste mirno pustili pred vrati.

Idila Romantike

Idila Orienta

Izberite najboljše iz zakladnice narave. Zdravilni učinki naravnih dobrin z 
masažo zlatega arganovega olja, masaže s kamni pohorskega izvora, 
karitejevim maslom ter naravni pilingi in obloge vas bodo pripeljali do 
popolne sprostitve in dobrega počutja. 

Idila Natura

Razvajanje v dvoje v razkošnih kopelih vaju pripelje do popolne oaze 
miru. Počutila se bosta sproščena in polna energije. Sprostitev na terasi 
v dvoje ob uporabi finske savne z omamnim vonjem gorskih zelišč vama 
bo polepšala dan in oplemenitila skupne trenutke. 

Obdajati se z lepim in biti lep ter ob tem lepoto še poudarjati. To so želje, 
ki odražajo človekov prirojeni čut po skladnosti notranje in zunanje 
lepote. Za nepozabno doživetje okusite lebdenje ob izbrani glasbi, ki se 
za vaše udobje predvaja preko vode. Občutite breztežnost.

Idila Lepote

Odkrijte pomladno 
čarobnost življenja
Vzpodbudite občutke 

sproščenosti in 
prerojenosti.

Poletna jasnost 
čarobnega neba
Dotik vode je vir 

življenja in 
mladosti

Zadihajmo 
v jesen …

Umirite svoj življenjski duh, 
okrepite svojo življenjsko 

energijo.

.
Hladna, tiha 

in bela zima …
Čas poglobitve medsebojnih 
odnosov v vzdušju prijetne 

topline in nežnih besed.
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Masaža z mošnjički pohorskih zelišč
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Masaža celotnega telesa 
Polovična masaža   
Masaža obraza   

Edinstveno doživetje v Sloveniji: Masaža z mošnjički pohorskih zelišč 
®(Tretma Permanent contour )

Razvajajte svoje čute z edinstveno masažo naše hiše. Naravne substance omamnih zelišč in odlične oljne 
mešanice ob konstantni temperaturi in souporabi aparata Permanent Contour vam bodo zagotovo vzbudile 
občutek zadovoljstva. Aktivne učinkovine blagodejno in toplotno delujočih snopkov, napolnjenih z aromatičnimi 
zelišči s Pohorja, bodo na osnovi napredne tehnologije v kombinaciji švedskih masažnih tehnik ter skrbno 
izbranih bazičnih olj vašo kožo obogatile, navlažile in izboljšale njen videz. Naj vas zeliščna opojnost popelje v 
deželo brezskrbnih trenutkov.

  60 min 60 €
 30 min 40 € 
 20 min 30 € 

Bogata anti-age negovalna formula kožo ovije z žametno mehkobo in nežnim zlatim sijajem, koža pa je lepo 
napeta in prožna z naravnim in mladostnim sijajem. Olje vsebuje izvleček rožmarina, sončnic, šipka in lističe 
24-karatnega zlata. Polaganje dodatnih lističev zlata bo vaš obraz vidno pomladilo. 

Prestižna masaža celega telesa 60 min 89 €

Berberska masaža 50 min 

Masaža celega telesa z arganovim oljem, ki vsebuje največ hranljivih snovi, zaradi česar je še posebej 
priporočljivo pri težavah s kožo. Vaša koža bo pomlajena in spočita.

52 €

Masaža na ogretem pohorskem kamnu 50 min 

Toplota ogrevanega pohorskega kamna prinaša toplino in občutek blaženosti, mamljivi vonji gorskih cvetlic in 
zelišč pa vas popeljejo v domišljijski svet naših cvetočih travnikov. 

57 €

Idila Natura
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Masaža celega telesa sprošča napetost v mišicah in pospešuje cirkulacijo.

Wellness masaža celega telesa 45 min 

Masaža hrbta sprošča tegobe in napetost mišic v ramenskem obroču ter celotni hrbtenici.

Wellness masaža hrbta 20 min 28 €

Masaža z vročimi vulkanskimi kamni 60 min 

Toplota vulkanskih kamnov mišice hitreje sprosti, zato je primerna za vse, ki jih tarejo težave z mišicami in 
sklepi. Toplina kamnov deluje izredno sproščujoče in nas pomirja. 

60 €

Masaža Zeliščne sanje 30 min 

Sproščujoča in prijetna masaža hrbta in nog vas razvaja s posebno mešanico zeliščnih olj ognjiča, žajblja, 
šentjanževke, sivke in drugih blagodejnih zelišč, prijetna aroma pa vam pričara občutek zadovoljstva in 
neopisljive sproščenosti.

32 €

42 €

Gorska masaža stopal 20 min 

Popolna masaža za sprostitev utrujenih stopal ali oteklih nog, saj pospeši cirkulacijo in limfo ter nam prinese 
občutek sproščenosti. 

22 €

Refleksna masaža stopal 30 min 

Za poživitev utrujenih stopal po napornih dneh, pohodnih turah in smučarskih užitkih. Vaše noge bodo spet 
lahke kot pero.

35 €

Masaža otroka pomirja, izboljša cirkulacijo krvi, mišični tonus ter prebavni in imunski sistem, poveča pa tudi 
otrokovo samozavedanje telesa. Ob redni masaži se bo spanec vašega zaklada izboljšal in poglobil.

Masaža za otroke (od 5. leta naprej) 30 min 25 €
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Masaža na ogretem pohorskem kamnu
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Raj omamnih arom

Masaža celega telesa z aromatičnim antistresnim oljem bo vašemu telesu in koži povrnila energijo, omamni 
vonji pa bodo poskrbeli za popolno sprostitev telesa in duha.

Antistres masaža 50 min 48 €

Sproščujoča aroma masaža 50 min 

Masaža celega telesa z aromatičnimi olji po vaši izbiri vas bo privedla do popolne harmonije telesa in duha.

Izberite svoj vonj: kokos, melisa, sladka pomaranča, grozdje, vanilija, orhideja.

55 €

Vitaminska masaža 50 min 

Posebno doživetje masaže telesa in obraza z bogastvom karitejevega masla, ki je kot balzam za vašo kožo, 
saj jo zaščiti, mehča in obnavlja. 

45 €
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Doživetje drugačnih masaž

Piling telesa po vašem izboru 30 min 

Izberite med mediteranskim, kokosovim ali kamiličnim pilingom.
Z izbranim pilingom odstranimo odmrle celice, da vaša koža postane mehka kot svila.

25 €

Lumafirm: masaža za čvrstost in sijaj telesa 70 min 

Enkratna nega telesa, obogatena z ekskluzivno kombinacijo 24 anti-age sestavin. Upočasni staranje kože, jo 
razstruplja, učvrsti in poskrbi za njen sijaj.

75 €

Relaksacijski ritual je kombinacija pilinga s posebnimi rokavicami in relaksacijske masaže celega telesa z 
izvlečkom češnjevega cveta, riža ter lotusa.

Hanakasumi: japonski ritual 50 min 55 €

Sezonska nega telesa 60 min 

Sezonska nega predstavlja resnično povabilo k dobremu počutju. Je kombinacija mehanskega luščenja in 
relaksacijske masaže telesa, ki vas pomladi in sprosti. 

60 €

Tropska anti-age masaža z mangom in pasijonko 60 min 

Popolnoma drugačna nega s tropskimi sadeži kožo učvrsti in hkrati gladi njeno teksturo ter izboljšuje njen 
tonus. Vse sestavine se učinkovito bojujejo proti znakom staranja in posledicam čezmernega sončenja.

68 €
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Skrivnostni tretmaji

Skrivnost Kleopatrine mladostnosti 90 min 

Tretma za regeneracijo kože z bogatimi in hranljivimi sestavinami, s katerimi bo vaša koža pomlajena, 
obogatena in omamno dišeča. 

82 €

Globoki sprostitvi telesa, uma in duha je namenjen poseben ritual, ki izhaja z Daljnega vzhoda. Velja za 
simbol večne mladosti in moči, ki so se ga v preteklosti posluževale tudi gejše. 

Zen ritual z zelenim čajem 80 min 70 €

Za zrelo in utrujeno kožo lahko s pomočjo resveratrola, ki je zelo močan antioksidant, izboljšamo tonus 
kože in jo učvrstimo. Postopek zajema piling, ki mu sledita maska ter masaža z grozdnim sorbetom in 
masažnim oljem.

Pomlajevalni tretma z izvlečki grozdja 80 min 75 €

Razvajanje z belo čokolado 80 min 

Za razvajanje telesa in duha popoln tretma, ki nas boža z omamnimi vonji bele čokolade. Zelo je 
priporočljiv za ohranjanje porjavelosti v sončnih poletnih dneh. Koža pridobi mehkobo in sijaj, dišave pa 
vas bodo popeljale daleč v sladke sanje.

65 €
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Terapevt na podlagi predhodnega pregleda sestavi individualni estetski program, ki skozi 
dvanajst tretmajev pomagajo pri estetskih težavah telesa – zmanjšanje celulita in lokalizirane 
maščobe, oblikovanje in učvrstitev telesa. Priporočamo 12 tretmajev. 

Lipomasaža za telo z LPG Ena terapija: 

35 min 45 €
Paket 12 terapij: 400 € 

+ 1x LPG tretma za obraz (35 min) BREZPLAČNO

Anticelulitna nega z zeleno kavo
Edinstvena nega zmanjšuje celulit, deluje shujševalno in izboljšuje tonus kože. Spodbuja 
naravno sposobnost telesa, da topi maščobe, povečuje delovanje metabolizma in preprečuje 
zastajanje vode. 

80 min 77 €

Vitko in pomlajeno telo
Oblikovanje telesa s kozmetičnim aparatom LPG Cellu M6 Integral
Oblikovanje telesa s kozmetičnim aparatom LPG CELLU M6 lahko z lipo masažo 100 % naravno oblikujemo naše telo. 
Lipo masaža trajno odstrani trdovratno maščobo, ki je ni moč odpraviti le s telesno vadbo in dieto. Odpravlja celulit, učvrsti 
kožo in podkožno tkivo. Po šestih terapijah boste na telesu zaznali vidne učinke, maščobo boste izgubili na želenih mestih.

LPG: pregled in individualen posvet 30 min 15 €

Anticelulitna nega Lipo-detox
Kompleks izvlečka črnega bezga preprečuje zadrževanje vode in zmanjša debelino 
maščobnega tkiva. 

60 min 45 €

S pomočjo solnega pilinga in alg dosežemo razstrupljevalni učinek ter odpravimo odvečno 
tekočino iz telesa. Koža postane mehka, svilnata in prožna. 

Nega telesa Spa detox 70 min 62 €

20 min 20 €
30 min 22 €+ Parna savna:

+ Soft Pack:
Za večjo učinkovitost vseh tretmajev priporočamo 
kombinacijo nege z aparatom LPG, z uporabo 
vodnega ležišča Soft Pack ali parne savne.



#

Vodno ležišče Soft Pack
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Nega telesa v sistemu Soft Pack, vodnem ležišču

Negovalna Kleopatrina obloga 30 min 

Izvlečki naravnih oljnih mešanic, ki so dragocene sestavine prijetne obloge, bodo vašo kožo naredili mehko, 
gladko in svilnato.

42 €

Skrivnostna obloga Idila 30 min 

Potopite se v svet sanj in se prepustite čarom skrivnostnega presenečenja, ki ga boste deležni le v objemu 
idilične domačnosti. Naj narava poskrbi za vaše telo in dušo.

45 €

Obloga za razstrupljanje z algami 30 min 

Očistite se strupov in odpravite stres. Omogočite svojemu telesu vrhunsko nego, obogateno z beljakovinami, 
vitamini in minerali.

35 €

Obloga za suho kožo z dodatki svetlinovega olja 30 min 

Razvajajte svojo kožo z vsemi zdravju pomembnimi snovmi, ki se bodo s pomočjo lebdenja na vodi in topline 
hitreje absorbirale in pospešile učinek nege.

35 €

Za nepozabno doživetje okusite lebdenje in občutite breztežnost s pomočjo izbrane glasbe, ki 
se za vaše udobje predvaja preko vode. Občutite breztežnost.



#

Tradicionalna tajska masaža
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Idila Orienta
Razvajanje daljne dežele Tajske

Sawaddee: tradicionalna tajska masaža (50 min) & masaža stopal (40 min) 90 min 76 €

SIAM: tajska masaža z izbranimi olji (50 min) & masaža stopal (40 min) 90 min 78 €

Ayodhaya: tajska masaža stopal (40 min) & masaža hrbta, vratu in glave (40 min) 80 min 72 €

Tajski anti-age ritual (piling, povijanje in masaža) 100 min 75 €

Orientalska ceremonija 50 min 58 €

Tradicionalna tajska masaža 50 min 52 €
90 min 62 €

Tajska masaža z izbranimi olji 50 min 55 €
90 min 65 €

Tajska masaža s toplimi zelišči in olji 50 min 60 €
90 min 70 €



#

Tajska masaža stopal 40 min 40 €

Tajska masaža glave, ramen in hrbta s toplimi zelišči in olji 40 min 45 €

Tajska športna masaža 50 min 60 €

Tajska sprostitev za poslovneže (masaža hrbta in vratu) 20 min 35 €

Tradicionalni thai stretching   20 min 25 €

Tajska masaža za bodoče mamice 50 min 55 €

Tajska masaža hrbta za bodoče mamice 20 min 30 €
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AYURVEDA
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Pridih Indije

Abhyanga
Indijska masaža starodavnega izvora s toplimi izbranimi olji, s pomočjo katere se vzpostavi 
popoln notranji mir. Pospeši pretok limfe, stimulira imunski sistem ter okrepi in revitalizira telo. 

 60 min 60 €

 80 min 68 €

Garshan s soljo
Ayurvedska masaža, ki s pilingom osveži kožo, med tem, ko z elementi limfne drenaže 
stimulira limfni sistem, odstranjuje toksine in odpravlja celulit. 

90 min 70 €

Mukhabhyanga: ayurvedska masaža obraza 
Specialne tehnike in različna olja dajejo tej masaži obraza, vratu in dekolteja očiščevalno-
sprostilni učinek. Masaža preprečuje nastajanje gub oz. gladi že nastale. Stimulacija čaker 
pripomore h globoki, intenzivni relaksaciji. 

 30 min 28 €

 50 min 40 €

(vključuje masažo obraza)

Prishtabhyanga: ayurvedska masaža hrbta 
Pri tej masaži se sprostijo hrbtne mišice, blokirana energija se sprosti in revitalizira telo. 

 40 min 45 €

Padabhyanga: ayurvedska masaža nog in stopal 
Blagodejno vpliva na kožo stopal, zmanjšuje utrujenost, pomirja in omogoča dober spanec.

 40 min 40 €

Hastabhyanga: ayurvedska masaža rok in dlani
Masaža pomaga pri težavah s sklepi, zmanjšuje stres in napetost mišic ter občutno 
pomirja naš um in telo.

 40 min 32 €

Shirobhyanga: ayurvedska masaža glave in vratu ter ramenskega predela
S posebno masažno tehniko in stimulacijo točk na predelu glave se sprostijo vse napetosti. 
Glavobol, stres in nespečnost izginejo, rast las je stimulirana, limfni sistem se zažene, 
spanec pa se izboljša.

20 min 30 €



#

Kot hotelski wellness v Sloveniji se lahko pohvalimo 
z aparatom M3. Z 8 nastavki na naraven in neboleč način poskrbimo 
za voljno in sijoč kožo z rezultati že po eni negi. 
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Idila Lepote

ź  Kisik: Za vse tipe kože. S kisikom in serumom damo koži svežino.

ź  Ultrazvočni piling: Odstranimo odmrle celice na površini kože in kožo posvetlimo. 

ź  Mikrodermoabrazija ali diamantni piling: Z nežnim vakuumom stimuliramo tvorbo elastina, 
ki je pomemben faktor pri čvrsti koži, glavica z diamantki pa nežno »brusi« kožo, odstranjuje 
odmrle celice in jo osveži.

ź  Ultrazvočna liposukcija: Maščobe na telesu topimo, medtem ko odvečno kožo zatezamo. 

ź  Mezoterapija: Za kožo od 20. do 50. leta. Serum prodre globoko v kožo in potuje globlje po 
kanalih vse do usnjice.

ź  Dermo masaža: Deluje kot nežen vakum, ki pospešuje limfni sistem, razbija maščobne celice, 
zmanjša celulit in učvrsti kožo.

ź  Radiofrekvenca: Stimuliramo kolagenska vlakna in kožo učvrstimo. Občutek liftinga že po 
enem tretmaju. Priporočamo 6 do 8 tretmajev v razmiku enega tedna, dvakrat letno. 
Uporabimo ga lahko tudi na telesu, na najbolj kritičnih predelih (trebuh, stegna, zadnjica, 
podlahti itd.).

ź  Ultrazvok: Maščobne celice razbijamo tako na obrazu kot na telesu. Kožne celice preskrbimo s 
kisikom in pospešimo cirkulacijo v tkivu. Po tretmaju bo koža pomirjena.

ź 40-minutni tretma (od tega 30 min M3)

ź  20-minutni tretma (od tega 15 min M3)  

Minutni zakup aparata M3 za nego obraza ali telesa
25 €
40 €

Kozmetičarka nastavek priporoči na podlagi analize stanja kože:
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Sezonska nega obraza obraza
S to nego obraza zaključimo sezonsko obdobje in pripravimo kožo na prihajajoči letni čas. 

45 min 45 €

Nega je namenjena starostnim gubicam okoli oči, saj stimulira cirkulacijo in zmanjša zabuhlost.  
Rezultat je sijoča napeta koža, predel okoli oči pa z nego postane gladek in sproščen. 

Active contour: nega kože okrog oči 45 min 40 €

Nahranite svoj obraz. Koža je po negi gladka, pomirjena in čista.

LPG tretma za obraz 30 min 30 €

Za boljši učinek pri negah obraza 
je priporočljivo vključiti aparat M3.  

Specialne maske s ciljnim delovanjem  
Posebne maske so namenjene konkretnemu reševanju težav. Zanje je značilno izjemno in 
intenzivno delovanje na kožo. 

60 min 75 €
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Nega PRESTIGE z aparatom M3 in matičnimi celicami

Inovativna formula je rezultat najnovejših znanstvenih raziskav na področju nekirurškega pomlajevanja 
kože in večletnih izkušenj na področju kozmetičnih sestavin. Premalo polisaharidov se kaže v vidnih 
znakih staranja kože, zato jih s to nego obnavljamo in hkrati aktiviramo regeneracijo celic kože ter 
kolagenskih in elastinskih vlaken.

100 min 146 €

Nege obraza

Intenzivna nega obraza za mladosten videz kože z aparatom M3
Kombinacija naravnih prenašalcev antioksidantov omogoča optimalno zaščito pred oksidacijskim stresom, 
obnavlja celično komunikacijo za zaščito DNK, zmanjšuje vidne znake staranja in razkriva obnovljen sijaj kože.

90 min 85 €

Popolna osvežitev obraza z aparatom M3  

Obraz je slika našega življenja, zato mu privoščite celovito in popolno nego z globinskim čiščenjem 
kože ter intenzivnim hranjenjem, medtem ko aparat M poskrbi za njeno boljšo teksturo.

90 min 88 €

Je poseben, unikaten ritual, ki vam bo poleg pomlajevalnih učinkov na koži ponudil še globoko 
sprostitev. Predstavlja resnično povabilo k dobremu počutju in svežini, njeni omamni vonji pa vas 
bodo popeljali daleč proč …

Skrivnost Sothysa 80 min 110 €

Pri pregledu vaše kože se kozmetičarka odloči, katero nego potrebuje vaša koža: glajenje, vlaženje ali 
sijaj. Izbirala bo med kolagensko, vlažilno in energijsko nego.

Nega obraza, prilagojena potrebi vaše kože 75 min 66 €

Anti-age nega za moške        
Ustavite proces staranja z dokazano učinkovito nego, zasnovano posebej za potrebe moške kože.

60 min 66 €

Popolna osvežitev obraza         
Nega obraza z globinskim čiščenjem, prilagojena potrebam vaše kože.

90 min 65 €
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Terapevt na podlagi predhodnega pregleda sestavi individualni estetski program, ki skozi 
dvanajst tretmajev pomaga pri estetskih težavah obraza: zmanjšuje gube in tanke linije, 
odstranjuje podočnjake, zmanjšuje podbradek, ten kože pa postane sijoč. 

LPG tretma za lifting obraza

Priporočamo 12 tretmajev.

Ena terapija:

 35 min 45 €

Paket 12 terapij:

400 €
1x hitra obnova obraza (30 min) BREZPLAČNO+ 

Anti-age tehnike z najsodobnejšim 
kozmetičnim aparatom LPG Cellu 
M6 Integral
LPG ponuja 100 % naravno anti-aging metodo z globinskim delovanjem, ki učvrsti 
kožo in zabriše sledi staranja. Endermolift zagotavlja takojšnje rezultate, predvsem 
pa zdrav, sijoč videz in naravno sproščenost obraza. Vsaka terapija prispeva k 
zgladitvi gub, učvrstitvi obraznih potez in splošnemu izboljšanju videza kože.
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Nega nog

Razvajanje nog z masažo in pilingom, oblikovanje nohtov in obnohtne kožice ter lakiranje nohtov z 
izbranim lakom. 

Wellness nega nog 50 min 35 €

Oblikovanje nohtov, nega ob nohtne kožice, piling ter zaščita s kremo in ceramidnim sprejem 
(brez lakiranja).

ź  Oblikovanje nohtov

Spa Basic osnovna nega nog

ź  Lakiranje nohtov 

ź Odstranjevanje laka
ź Wellness nega nog za moške
Pri lakiranju z navadnim lakom vam priporočamo, da nohte posušite v našem wellnessu. 
Kasnejših reklamacij žal ne moremo upoštevati. 

40 min 28 €

ź  Osnovna pedikura s permanentnim lakom
ź Osnovna pedikura s permanentnim lakom (francoska manikira)

ź Odstranjevanje permanentnega laka

Nega nog s permanentnim lakom 

ź Oblikovanje in lakiranje nohtov s permanentnim lakom 

80 min 40 €
80 min 45 €
50 min 30 €

12 €

20 min 10 €
20 min 10 €
10 min   5 €
45 min 28 €
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ź  Brčic

ź  Bikini

ź  Depilacija celih rok 

ź  Pod pazduho

Depilacija zanjo:
ź  Obraza

ź  Celih nog
ź  Nog do kolen

ź  Brazil    

ź  Delna depilacija rok 

10 €
7 €

28 €
20 €
12 €
12 €
25 €
15 €
10 €

ź  Depilacija prsnega koša 

Depilacija zanj:

ź Depilacija ramen
ź  Depilacija celega hrbta 

ź Depilacija hrbta in prsnega dela

25 €
15 €
25 €
40 €

Vse za lepoto

Ličenje
ź  Dnevno ličenje       

ź  Svečano ličenje    
ź  Poročno ličenje     

ź  Svetovanje s poskusnim ličenjem 
45 min 30 €
60 min 40 €
50 min 50 €
70 min 80 €

ź  Ampula

ź  Barvanje trepalnic
ź  Barvanje obrvi 
ź  Puljenje in oblikovanje obrvi

ź  Nega kože okrog oči 20 min 25 €
15 €
7 €
7 €
7 €
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Nega rok

Razvajanje rok z masažo in pilingom, nanos hranljive maske, oblikovanje nohtov in obnohtne kožice 
ter lakiranje nohtov z izbranim lakom. 

Prestižna idilična nega rok 70 min 45 €

Oblikovanje nohtov, nega ob nohtne kožice, piling, zaščita s kremo in ceramidnim sprejem ter 
lakiranje z izbranim lakom.

Wellness nega rok 50 min 35 €

ź  Lakiranje nohtov 

Pri lakiranju z navadnim lakom vam priporočamo, da nohte posušite v našem wellnessu. 
Kasnejših reklamacij žal ne moremo upoštevati. 

Oblikovanje nohtov, nega ob nohtne kožice, piling ter zaščita s kremo in ceramidnim sprejem.

Spa Basic osnovna nega rok 

ź Odstranjevanje laka
ź Wellness nega rok za moške

ź  Oblikovanje nohtov

ź Mini manikira za deklice

40 min 28 €

20 min 10 €
20 min 10 €
10 min   5 €
45 min 28 €
30 min 25 €

ź Odstranjevanje permanentnega laka    

Nega rok s permanentnim lakom 

ź Poslikava posameznega nohta 

ź  Osnovna manikira s permanentnim lakom

ź Popravilo nohta       

ź Osnovna manikira s permanentnim lakom (francoska manikira)
50 min 30 €
60 min 35 €

12 €
5 €
1 €
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Da bo vajin dan še popolnejši, si ob kopeli 
privoščita še razvajanje v nski savni. 
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Idila Romantike
Razkošne kopeli v dvoje s penino 
Razvajanje v dvoje v naših razkošnih kopelih vaju pripelje do popolne oaze miru. Počutila se bosta sproščena in 
polna energije. Sprostitev na terasi v dvoje ob uporabi finske bio savne bo vajin dan še polepšala in oplemenitila 
izbrane skupne trenutke. 

Božanska romantična kopel
Čar zastrte svetlobe in vonj izbranih olj vrtnice  vaju bo popeljal daleč stran od vsakdanjih skrbi in 
ponovno obdal s svežo energijo. 

60 min 49 €

Trenutki v dvoje
Zaživita skupaj in se predajta razvajanju, namenjenemu le vama. Omamna kopel z eteriko kokosa in 
vanilije bo poskrbela za mehkobo vajine kože.

60 min 49 €

Osvežujoč dotik 
Prepustita se objemu tisočerih kapljic termalne vode. Z dodatkom eteričnih olj evkaliptusa lažje 
zadihajta in se sprostita. 

60 min 49 €

Čudovit vonj bora vama bo pričaral popolno sprostitev ter sožitje telesa in duha. Dopolnita si svoj 
večer za prijeten zaključek sanj. 

Pohorski pridih 60 min 49 €

ź Savna za dodatnih 30 minut

ź  Savna ob 60 minut kopeli  11 €
22 €

ź  Dodatna ura kopeli  

ź Parna savna (30 minut)
39 €
22 €
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Kulinarična ponudba ob razkošnih kopelih: 

Ljubezen gre skozi želodec
Polepšajta si vajin dan in izberita svoj kulinaričnih užitek ob romantičnem soju sveč.

ź  Češnjev paradižnik z mocarelo na deviškem olivnem olju

Za vsakega posebej pripravljeno v obliki štirih malih predjedi:

ź  Popečeni mladi sir na solati s finim prelivom
ź  Rakci na tirolski omaki

ź  Pršut z melono

Mali prigrizek ob kozarcu penine 
Dva krožnika: 

10 €

Sadna plošča in tri vrste sirov v družbi oreščkov.

Sadje, sir in oreščki
Narezek za dve osebi:  

12 €

ź  Čokoladni souffle

Čokoladne sanje

ź  Pomarančna krema
ź  Lešnikov sladoled

Za dve osebi: 

10 €

Romantična večerja v dvoje 32 €



33

Rituali

ź Hitra obnova obraza (30 min)

ź  Kopanje v termalnih bazenih 
ź Antistres masaža (50 min)

Dan razvajanja zanjo

ź  Wellness nega rok (50 min)

103 €

ź Nega nog Spa basic (45 min)

Dan razvajanja zanj
ź Kopanje in obisk Savna vasi
ź Tajska masaža z izbranimi olji (50 min)

86 €

ź Obisk Savna vasi

Dan prijateljic

ź Sezonska nega obraza (45 min)

ź Vitaminska masaža s karitejevim 
maslom (50 min)

172 €

Ritual Idila

ź Razkošna kopel s kozarčkom penine
ź Sadje, sir in oreščki

ź Piling telesa v parni savni

ź Masaža Orientalska ceremonija (50 min)

Za dve osebi: 

170 min 182 €

ź Sproščujoča aroma masaža (50 min)

Ritual Najin trenutek
ź Razkošna kopel Trenutki v dvoje 

s kozarčkom penine
ź Prigrizek čokoladne sanje
ź Piling ritual v dvoje

Za dve osebi: 

200 min 190 €

idilično razvajanje

ź Tajska masaža z izbranimi olji zanjo (50 min)
ź Božanska romantična kopel s kozarčkom penine

ź Tradicionalna tajska masaža zanj (50 min)

Ritual Popolno 
Za dve osebi: 

120 min 124 €

ź  Masaža Zeliščne sanje v skupnem prostoru (30 min)

Ritual Pohorske sanje 
ź  Razkošna kopel Pohorski pridih 

s kozarčkom penine

Za dve osebi: 

100 min 90 €
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Darilni bon
Kakovost življenja je odvisna od sprostitve in časa, namenjenega samemu sebi. 

Razvajajte svoje najdražje, znance ali poslovne partnerje. Preprosto, odločite se in jim 
podarite trenutke sanjarjenja, sprostitev in s tem poskrbite za njihov nasmeh in dobro 

počutje v zavetju Wellnessa Idila v Termah Zreče.
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Nasveti, namigi in informacije

Svetujemo vam, da termine za želene storitve rezervirate po telefonu ali osebno na 
naših recepcijah nekaj dni vnaprej:

ź  Recepcija termalnih bazenov: 03 757 62 68

ź Recepcija Wellnessa Idila: 03 757 63 44

Na ta način se bomo lažje prilagajali vašim željam.

Wellness Idila je namenjen vaši sprostitvi. 

ź  Spoštujte zasebnost in željo po sprostitvi naših gostov, zato govorite tiše. 

ź  Da bi omogočili pogoje za uresničitev vaših želja, vas prosimo, da ob obisku 
našega centra spoštujete tudi ostale obiskovalce. 

ź Da bo tudi vaša sprostitev popolna, izključite ali utišajte svoj mobilni telefon.

Rezervacije:

Odpoved rezervirane storitve:

Vljudno vas prosimo, da odpoved 
vnaprej rezerviranih terminov opravite 
najkasneje 5 ur pred rezerviranim 
terminom. V primeru, da 
rezerviranega termina ne koristite in 
ne odpoveste, plačate 50 % vrednosti 
rezervirane storitve, če termina ne 
zasedemo kako drugače.

Prihod:

V želji, da se za izbrano storitev pred 
pričetkom njenega izvajanja pripravite, 
sprostite in umirite od vsakdanjega 
vrveža, vam svetujemo, da k nam 
prispete vsaj 10 minut pred pričetkom 
tretmaja. V primeru zamujanja se 
namreč lahko zgodi, da bomo zaradi 
morebitne zasedenosti naslednjega 
termina primorani vaš tretma skrajšati.

Plačilo za storitve lahko izvedete z 
gotovino ali kreditno kartico po 
opravljeni storitvi na eni od naših 
recepcij. V primeru, da bivate v naših 
hotelskih namestitvah, je plačilo mogoče 
izvesti tudi s prenosom na hotelsko 
sobo in plačilom wellness storitve ob 
vašem odhodu na recepciji hotela.

Plačilo storitev:
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Wellness Idila

Terme Zreče

+386 (0) 3 757 63 44

wellness@unitur.eu

www.terme-zrece.eu

UNITUR d.o.o.
Cesta na Roglo 15
SI - 3214 Zreče

T +386 (0) 3 75 76 000
E unitur@unitur.eu
www.unitur.eu

Cenik velja od 1. 12. 2019 do spremembe cen, objavljenih ne spletni strani www.terme-zrece.eu.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in programov. Cene so v € in vključujejo DDV.


