
СПА

Термална зона (сауна, билкова сауна и парна баня)

• еднократно посещение 10 лв.

• 10 посещения 80 лв.

• 20 посещения 150 лв.

Солна стая

• еднократно посещение  40 мин. | 12 лв.

• 10 посещения 100 лв.

Басейн

• еднократно посещение 10 лв.

• 10 посещения 80 лв.

• 20 посещения 150 лв.

Фитнес

• еднократна тренировка 10 лв.

• месечна карта 50 лв.

• 6-месечна карта 250 лв.

• годишна карта 400 лв.

СПА карта
(включва ползването на фитнес, басейн, джакузи и термална зона)

• дневна 20 лв.

• месечна 250 лв.

• годишна 2400 лв.

Терапия с вулканични камъни 60 мин. | 65 лв.

Терапия с натурален мед 45 мин. | 50 лв.

Терапия ‘’Мед и мляко’’ 60 мин. | 85 лв.

Терапия ‘’Шоколадово вълшебство’’ 60 мин. | 85 лв.

Терапия с кафе 60 мин. | 85 лв.

Терапия с колаген 60 мин. | 85 лв.

СПА РИТ УАЛИ
Хамам 45 мин. | 80 лв.

ТЕРАПИИ

10 посещения басейн + термална зона 150 лв.

10 посещения басейн + фитнес 150 лв.

10 посещения фитнес + термална зона 150 лв.

20 посещения басейн + термална зона 250 лв.

20 посещения басейн + фитнес 250 лв.

20 посещения фитнес + термална зона 250 лв.

15 семейни спа посещения 200 лв.

* В рамките на 90 дни от датата на първото посещение 

ПАКЕТИ



ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ

Почистване на лице с ултразвук 45 мин. | 45 лв.

Почистване на лице, шия и деколте
с ултразвук + масаж

60 мин. | 55 лв.

Почистване на лице + мезосерум с филър ефект 60 мин. | 65 лв.

Водно дермабразио 45 мин. | 55 лв.

Водно дермабразио + хидратираща мезотерапия 60 мин. | 80 лв.

Водно дермабразио + кислородна мезотерапия 60 мин. | 80 лв.

Терапия за чувствителна кожа 50 мин. | 55 лв.

Ревитализираща терапия 60 мин. | 55 лв.

Озаряваща терапия – биолифтинг 60 мин. | 65 лв.

Оксигенираща терапия 60 мин. | 65 лв.

Анти – ейдж терапия за околоочен контур 40 мин. | 45 лв.

Химичен пилинг 50-60 мин. | 60 лв.

Дермо-естетични нано терапии 60-75 мин. | 60 лв.

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Оформяне на вежди 15 - 20 мин. | 7 - 10 лв.

Криотерапия 15 мин. | 10 лв.

Серум с LED маска 20 мин. | 14 лв.

Кислороден спрей 20 мин. | 18 лв.

Мануално почистване на лице без пара, 
пластифициращ масаж, маска

75 - 90 мин. | 40 - 50 лв.

Извършваме индивидуални терапии според 
състоянието и нуждите на кожата.

*В рамките на 60 дни от датата на първата процедура

Остеопатия 60 мин. | 70 лв.

Масаж (Релаксиращ/Тонизиращ) 30 - 60 мин. | 30 - 60 лв.

Масаж с ароматни масла (на лице, шия, деколте) 30 мин. | 40 лв.

Спортен 60 мин. | 70 лв.

Ароматерапевтичен 60 мин. | 65 лв.

Масаж на ходила 30 мин. | 40 лв.

Антицелулитен масаж 60 мин. | 75 лв.

Лимфодренажен масаж 30 мин. | 40 лв.

Пакет от 5 масажа (Релаксиращ/Тонизиращ)* 250 лв.

Пакет от 5 антицелулитни процедури* 320 лв.

МАСАЖИ

КРАСОТА



PDT BLACK ESSENTIAL

Терапия за оформяне контура на
лицето и брадичката

75 мин. | 130 лв.

Анти-ейдж терапия с пептиди и хиалуронова 
киселина или колаген

75 мин. | 130 лв.

Анти-ейдж терапия с фитоестрогени 75 мин. | 130 лв.

Ревитализираща терапия за мъже 75 мин. | 130 лв.

Терапия за околоочен контур против бръчки,
отоци и тъмни кръгове

60 мин. | 95 лв.

Имуностимулираща терапия при себорея 65 мин. | 120 лв.

Терапия за кожата на главата/косата 60 мин. | 120 лв.

Една процедура до 65 мин. | 120 лв.

Пакет от 4 процедури 415 лв.

Една процедура 60 мин. | 140 лв.

Пакет от 3 процедури 370 лв.

PDT MASTER® LASER
ЛЕЧЕБНИ ТЕРАПИИ

*Ефектът от терапиите е видим веднага след процедурата, а най-силно изразен 
е след 2-3 дни.  За оптимален резултат се препоръчва серия от 4-6 процедури 
веднъж седмично 
*Пакетни цени за 4 или 6 процедури – с отстъпка 15 % 

PLATINUM PEEL & CURE

Фотодинамичен изсветляващ пилинг MELANER 46% pH 3.0 
Фотодинамичен пилинг за кожа с акне RETINOLOGIC 45% pH 3.
Фотодинамичен пилинг за чувствителна кожа SENSITER 45.5% pH 3.2 

Честота на процедурите: серия от 4 терапии на всеки 10-14 дни или 
като самостоятелна процедура.

PLANT PLASMA SHANTARELLE

Терапия, подходяща за лице, шия, деколте, околоочен контур или 
ръце, целогодишно.

Бустер с епидермален растежен фактор (EGF) 
Колагенов бустер с растежен фактор TGF-ß2 

Честота на процедурите: серия от 3 терапии през интервал 10-14 дни; 
може да се повтори след 3 месеца или като единична процедура.



СПА ЕТИКЕТ

Уважаеми гости,

За да се чувствате комфортно и за да получите максимална полза 
и удоволствие от пребиваването си в СПА центъра е необходимо 
да следвате определени правила и етикет. 

• Звукът от мобилните телефони пречи на комфортната среда. 
Затова Ви препоръчваме, още с влизането в СПА центъра, да 
изключите звука на мобилното си устройство.

• Пушенето и употребата на алкохол на територията на СПА 
центъра са абсолютно забранени.

• Не се допускат лица в нетрезво и неадекватно състояние.

• Гостите на хотела използват басейн и фитнес безплатно срещу 
предоставена ключ карта. Допълнително заплащат за всички 
останали услуги.

• Деца над 7 -годишна възраст заплащат пълната сума за използване 
на съоръженията в СПА центъра.

• Очакваме гостите ни до 14- годишна възраст  да бъдат 
придружавани от пълнолетен.

• Не носим отговорност за забравени/изгубени вещи.

• Молим Ви да ни уведомите за здравословни проблеми, 
несъвместими с условията и процедурите в СПА центъра.

• При напускане на СПА центъра учтиво Ви молим да върнете 
на рецепция предоставените чип карти и ключове.

Персоналът на Спа центъра може да отстрани или откаже достъп 
на всяко лице, което с поведението си нарушава правилника за 
вътрешния ред, застрашава общата сигурност или не спазва указанията 
на персонала. На отстранено лице не се дължат  компенсации.

Ще бъдем благодарни след процедурите да споделите своите 
впечатления или препоръки.

Приятно и ползотворно пребиваване в Ability Spa.

ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК

Някои от най-хубавите неща в живота не са материални.
Ваучерите за СПА са едни от най-предпочитаните и любими 
подаръци. Моля, обърнете се към нашите администратори за повече 
подробности и закупуването им.


