מחירון טיפולים

טיפול חתימה

שיאצו

ארומתראפי

₪ 450 / 350

₪ 450 / 350

₪ 430 / 330

עיסוי צ’אקרות

תאילנדי מסורתי

פוינטס

₪ 450 / 350

₪ 450 / 350

₪ 430 / 330

עוצמת הרכות

אבנים חמות

עיסוי לנשים הרות

₪ 430 / 330

₪ 450 / 350

₪ 430 / 330

שבדי קלאסי

איורוודה

₪ 430 / 330

₪ 470 / 370

רקמות עמוקות

רפלקסולוגיה

₪ 430 / 330

₪ 430 / 330

Beauty
& Scalp
 70/50דקות

Embrace
דקות 70/50

פיסול וחיטוב העור

טיפול ניקוי וטיהור

₪ 450 / 350

₪ 490 / 390

עטיפת גוף

טיפול להחדרת לחות

₪ 450 / 350

₪ 490 / 390

פילינג גוף
₪ 450 / 350

אראל

TOP TO TOP

שירה

₪ 595 / 485

₪ 615 / 495

₪ 555 / 445

פילמה

הלל

₪ 575 / 465

₪ 555 / 445

שמים וארץ

קארמה

₪ 575 / 465

₪ 595 / 485

שביאנדי

קוקון

₪ 575 / 465

₪ 575 / 465

Specials
תוספת אבנים חמות
₪ 25

מגבות חמות

Treatment
Blends
 90/70דקות

תוספת כלים
מוזיקליים טיפוליים

תוספת פילינג כפות
רגליים מסורתי לפני
תחילת הטיפול

תוספת זמן לטיפול
( 10דקות )

₪ 50

₪ 25

₪ 75

₪ 25

שילוב מטפל נוסף
( 70/50דקות )
₪ 250 / 200

שילוב הטיפול בחדר
זוגי עם בן  /בת הזוג
₪ 100

ארוחות (בוקר,
צהריים ,ערב )
₪ 230 / 140 / 80

מידע כללי ואינפורמציה חשובה
•אנו ממליצים לבצע הזמנה טרם ההגעה בכדי להבטיח את מקומכם
ולהעזר באחד מיועצנו לקבלת אינפורמציה אודות הטיפולים השונים.
•מחיר הטיפול כולל כניסה חופשית לספא ומתקניו (בהתאם
לשעות הפתיחה).

•לנוחיותך ,אנא הגע רבע שעה לפני מועד תחילת הטיפול.

•בכדי להנות מחווית הספא נבקש לא להפעיל מכשירים סלולריים
באזור הספא ולשמור על שקט .מומלץ אף להגיע מעבר לכך ולהנות
ממגון החויות בספא.

•יש להודיע על ביטול הטיפול עד שמונה שעות מראש ,ביטול ללא
הודעה מראש או אי הגעה ,יגרום לחיוב  50אחוז מערך הטיפול המוזמן.
•נשמח לספק לך לוקר אישי ובו אביזרי ספא ,אין ההנהלה אחראית על
כל אובדן או נזק לרכוש יקר ערך.

•ייתכנו שינויים במגוון הטיפולים.

•הכניסה לטיפולים מחייבת חתימה על הצהרת בריאות.
•הכניסה למתחם הספא היא מגיל  16ומעלה.
•טיפ הוא לשיקולך הבלעדי.

•בסוף שבוע תחול תוספת קבוע על כלל הטיפולים (ימי שישי ושבת).
•לברורים נוספים ופרטים ניתן להתקשר לקבלת הספא
בטלפון  02-5600620או שלוחה ישירה  620מחדרך.
•ניתן לשלוח באימייל spa@herbertsamuel.com

General Information
•

We recommend booking treatments in advance to ensure you
receive your preferred treatment at the most convenient time.

•

The treatment cost includes entry to the Spa and use of its facilities.

•

Please arrive to the Spa 15 minutes prior to your scheduled
treatment time (with respect to opening hours).

•

To preserve the Spa’s tranquil atmosphere, we request that you
refrain from using mobile phones and keep all noise to a minimum.

•

We encourage you to fully relax during your visit and enjoy not only
your treatment, but also the myriad pampering experiences that
await you at our Spa.

•

Please note that treatment cancellations must be made at least 8
hours in advance. Cancellations made without this advance notice
will entail a charge comprising 50% of the total treatment price.

•

We will be happy to provide you with a personal locker equipped
with spa accessories. Please note that the management is not
responsible for any damage or loss of valuables.

•

Changes may be made to the range of treatments and prices.

•

A signed health declaration is required before any treatment can be
provided or entering to the spa area.

•

Entry to the Spa is limited to ages 16 and over.

•

Gratuities may be given at your discretion.

•

For additional information, please call the Spa on: 02-5600620
or dial ext. 620 directly from your room.

•

E-mails may be sent to spa@herbertsamuel.com

Treatment
Blends
70/90 min
Erelle
485 / 595 nis
Pillma
465 / 575 nis
Heaven and Earth
465 / 575 nis

Addition Hot stones
25 nis
Hot towels
25 nis
Therapeutic musical
instruments
25 nis
Additional 10 minutes
for the treatment
75 nis

Shviandi
465 / 575 nis

Cocoon
465 / 575 nis

TOP TO TOP
495 / 615 nis

Shira
445 / 555 nis

Hallel
445 / 555 nis
Karma
485 / 595 nis

Combining of
another therapist
200 / 250 nis
Traditional foot
peeling
50 nis
Double room
experience
100 nis

Specials
Breakfast / lunch
/ Dinner
80 / 140 / 230 nis

Embrace
50/70 min
Signature
350 / 450 nis
Chakras Massage
350 / 450 nis
The power of
tenderness
330 / 430 nis
Classic Swedish
Massage
330 / 430 nis

Deep tissue
therapy
330 / 430 nis
Shiatsu
350 / 450 nis
Traditional Thai
Massage
350 / 450 nis
Hot stones
350 / 450 nis

Reflexology
330 / 430 nis
Aromatherapy
330 / 430 nis
Points
330 / 430 nis
Pregnant woman
massage
330 / 430 nis

Ayurvedic therapy
370 / 470 nis

Body exfoliation
350 / 450 nis

Body wrapping
350 / 450 nis

Skin sculpting and
firming
350 / 450 nis

Cleansing and
purifying facial
390 / 490 nis

Beauty
& Scalp
50/70 min
Beauty and
moisturizing
390 / 490 nis

Spa Price List

