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WELLNESS ORHIDELIA 

FAMILY WELLNESS TERMALIJA

Cenik storitev
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DELOVNI ČAS
 

SPA & BEAUTY CENTER  SPA AMALA        
vsak dan 8.00 - 21.00  vsak dan 9.00 - 21.00      
    
        
T: +386 3 829 78 22,           
spa.beauty@terme-olimia.com         

 

Cenik velja od 21. 12. 2022 do preklica.
Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in ostalih prodajnih pogojev.

 

Terme Olimia d. d., Zdraviliška cesta 24, SI - 3254 Podčetrtek  
T: +386 829 78 36 | info@terme-olimia.com | www.terme-olimia.com
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Wellness. 
In več.



4

Naše
priporočilo

Privoščite si eno 
od hišnih masaž, 

ki so rezultat 
znanj in izkušenj 

naših terapevtov.
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HIŠNE MASAŽE
Masaža Olimia 60 min / 60,00 €

Recept hiše. Edinstvena masaža, ki je plod znanja 
vrhunskih maserjev in fizioterapevtov. Je rezultat 
celostnega razumevanja človeškega telesa in 
uravnovešanja Yina in Yanga.

Masaža Vitae 60 min / 60,00 €

Je masaža celega telesa, ki vključuje več 
masažnih tehnik, med drugim japonski shiatsu in 
kitajski tui-no. Obdelujejo se akupresurne točke, 
kar izboljša počutje na fizičnem in psihičnem 
nivoju. Poseben poudarek namenimo hrbtenici 
in ramenskemu obroču. Uporablja se posebno 
antistresno olje, ki dodatno pomiri in nam povrne 
izgubljeno energijo.

Masaža Amala 60 min / 60,00 €

Ni samo masaža celega telesa, ampak je hkrati 
nega le-tega. Namesto masažnega olja se pri 
masaži uporablja mangovo maslo, ki je odlično 
za tonus in regeneracijo kože. Pri masaži se 
posebna pozornost nameni stopalom in dlanem,
prav tako se masira obraz. Po masaži stranko 
zavijemo v folijo in počiva 10 min. Koža je po 
tretmaju izjemno negovana in regenerirana.

Pantha rei  60 min / 60,00 €
Osvobodite svoje telo škodljivih snovi s pomočjo 
koristne francoske limfne drenaže - Pantha rei.

Antistres masaža Kalma  80 min / 75,00 €

Antistresna masaža Kalma je terapija, ki vas 
popelje v popolno sprostitev. Je masaža celega 
telesa, posebej se posvetimo hrbtu in nogam. 
Sprošča mišično napetost, pospeši obnovitev 
telesnih energij in pomirja. 

Magic face 60 min / 60,00 €
Tretma, ki bo povrnil popoln sijaj in svežino 
vašega obraza. Deluje na zatezanju kože obraza 
in upočasnjevanju znakov staranja. Po čiščenju 
in pilingu obraza se boste popolnoma sprostili, 
ko vam bo na obrazu delovala zeliščna maska. 
V tem času pa se prepustite masaži lasišča in 
ramen ter uživajte v 20-minutni masaži obraza.

Hoja po oblakih 60 min / 60,00 €
Čarobni tretma stopal ter masaža glave, vratu 
in ramen, ki popolno uskladi delovanje vseh 
notranjih organov in celotno telo privede v 
popolno ravnotežje. Tretma, ki vključuje kopel, 
piling in masko za stopala, vas bo zagotovo 
navdušil.

WELLNESS & SPA CENIK STORITEV
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Masaže
Naša vodila so 

strokovnost, 
pristen individualni pristop 

in vzpostavljanje 
medsebojnega zaupanja.
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KLASIČNE MASAŽE
Sprostitvena masaža  20 min / 20,00 € 

30 min / 30,00 €
 40 min / 40,00 €

50 min / 50,00 €
 60 min / 58,00 €
Sprostitvena masaža, ki blagodejno vpliva na 
splošno počutje, sprostitev mišic in cirkulacijo.

Masaža obraza 20 min / 20,00 €

Z masažo pospešimo regeneracijo in izboljšamo
elastičnost kože ter odpravimo napetosti v glavi.

Zlata masaža        60 min / 58,00 €

Bogata anti-age negovalna formula je namenjena 
razkošni poživljajoči masaži obraza in telesa, ki 
kožo ovije z žametno mehkobo in nežnim zlatim 
sijajem.

Essense aromaterapija 90 min / 80,00 €

Masaža celega telesa s posebnimi aromatičnimi
olji, s katerimi dosežemo stanje popolnega miru
in harmonije.

Essense aromaterapija       40 min / 45,00 €

Masaža hrbta, obraza in stopal s posebnimi 
aromatičnimi olji za razstrupljanje kože.

Angels aroma touch  70 min / 70,00 €

Najbolj sproščujoča masaža vseh časov.

Čoko-mint masaža     60 min / 58,00 €

Posebno doživetje. Ni samo masaža, ampak je 
tudi nega kože, saj jo kakav in mandljevo olje 
ohranjata čvrsto in elastično. Vonjave čokolade 
pa nas preplavijo z občutki neizmerne sreče in 
zadovoljstva.

Drop by drop 80 min / 80,00 €

Za intenzivno regeneracijo hrbtenice in 
organizma.

ENERGIJSKE MASAŽE
Masaža Nisvana 80 min / 80,00 €

Nepozabno doživetje kombinacije zvokov 
tibetanske sklede in terapevtske masaže vas 
pripelje do stanja globokega miru in ravnovesja.
Nežne vibracije zvoka razbijajo blokade v telesu in 
tako vplivajo na sprostitev mišic ter vas popolno 
pripravijo na učinke terapevtske masaže, ki sledi.

Zvočna masaža Peter Hess       60 min / 65,00 €

Zvočna masaža s himalajskimi skledami po 
metodi Peter Hess® globinsko sprosti celice 
telesa in duha ter podpira razvoj notranje 
harmonije. Zvok in tehnika igranja pripomoreta h 
krepitvi zdravja, regeneraciji in revitalizaciji vitalne 
življenjske energije, saj možgani med tretmajem 
preidejo v alfa ali theta stanje, stanje globoke 
sproščenosti in stika s samim seboj.

WELLNESS & SPA CENIK STORITEV
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Ayurvedske 
masaže

 

Ayurveda je indijska znanost 
o »življenju in dolgoživosti«. 

Človeka obravnava kot celoto 
in uči živeti v harmoniji z 

naravnimi zakoni, predvsem pa 
pomaga živeti zdravo. Spodbuja 

telesno, umsko, čustveno in 
duhovno dobro počutje.

Abyanga po Olimsko 60 min / 59,00 €

V prevodu pomeni »maziljenje«. Ayurvedska 
oljna masaža se izvaja popolnoma drugače od 
ostalih klasičnih masažnih tehnik.  Z dotiki in 
toplimi olji dosežemo pomirjujoč, sproščujoč in 
zdravilen učinek. Masaža je izjemno priporočljiva 
za odpravo napetosti in stresa. Pospešuje 
izločanje toksinov iz telesa, obnavlja kožo in krepi 
njen tonus. Z masažo ponovno vzpostavimo 
energetski pretok, kar daje občutek svobode in 
popolne relaksacije.

 
Indijska masaža glave                30 min / 30,00 €

Masaža glave je enostavna in učinkovita terapija, 
ki jo v Indiji poznajo že več kot tisoč let. Glava, vrat 
in ramena so energijski centri, kjer se najhitreje 
pojavi napetost. Nežna ritmična masaža poskrbi 
za sprostitev te napetosti. Stimulacija obtoka 
v lasišču poskrbi za sprostitev očesnih mišic, 
lajšanje glavobola in izboljšanje koncentracije. 

CENIK STORITEV WELLNESS & SPA
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OBLOGE IN KOPELI
Soft pack system - vodno ležišče

Čokoladna obloga  40 min / 36,00 €
Učinek čokolade na kožo je fantastičen. Kožo 
nahrani in obnovi ter izboljšuje elastičnost in 
napetost kože. Upočasnuje procese staranja. 
Koža postane čudovito mehka in svilnata.

Obloga iz alg 40 min / 35,00 €
Deluje anticelulitno in prečiščevalno. 
Učvrsti podkožno tkivo.

Kleopatrina lepotna maska      40 min / 35,00 €
Kopel v čistem mleku in olju neguje lepoto. 
Po oblogi bo koža mehka in nahranjena.

Hranilna obloga 40 min / 35,00 €
Zaradi uporabe olj postane koža gladka, mehka, 
žametna in prijetno diši. Koža je nahranjena in 
negovana.

NEGA TELESA TERMALIJA
Energijska masaža 60 min / 58,00 €
s pilingom
S solnimi kristali nežno odluščimo površinski 
sloj odmrlih celic povrhnjice. Nato masiramo s 
posebnim energijskim balzamom, ki pospeši 
prekrvavitev kože in vzpostavlja hidrolipidno 
ravnotežje ter pospeši njeno obnovo. Omogoči 
takojšnjo poživitev telesa in duha.

Vitaminski piling telesa  20 min / 20,00 €
Poseben kremni piling odstranjuje odmrle celice 
in izboljšuje prekrvavitev.

Body relax  60 min / 60,00 €
S krožnimi gibi odstranimo odmrle celice 
na povrhnjici in pospešimo cirkulacijo, nato 
sledi sprostitvena masaža celotnega telesa z 
aromatičnimi olji. Nega je idealna za razvajanje 
in sprostitev telesa in duha.

WELLNESS & SPA CENIK STORITEV
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NEGA OBRAZA
Kozmetična hiša Biodroga

Proizvodnja preparatov že od leta 1959 poteka 
v  svetovno znanem zdravilišču z več stoletno 
tradicijo Baden-Baden. Biodroga uporablja 
pridobljeno znanje izpred stoletij in ga kombinira 
z najnovejšo tehnologijo. Proizvodnja preparatov 
poteka izključno na enem mestu, razvoj novih 
proizvodov se vrši v lastnih laboratorijih in v 
sodelovanju z dermatologi.

Vlažilna nega 60 min / 60,00 €
 90 min / 75,00 €
Izguba vlage močno okrni delovanje kožnih celic, 
zaradi česar koža postane bleda, luskasta in brez 
leska, pojavijo se gube. To je fenomenalna nega 
za kožo, ki ji primanjkuje vlage.

Anti-age cell treatment 60 min / 65,00 €
 90 min / 79,00 €
Je nega z izvlečkom matičnih celic jabolka, ki 
ščitijo matične celice kože in stimulirajo njihovo 
vitalnost. Upočasnjuje staranje kože, ščiti 
kožne celice in pospešuje njihovo obnavljanje. 
Intenzivno in dolgotrajno gladi nastale gubice, 
ter izboljšuje elastičnost kože.

Anti-age nega za moške 60 min / 60,00 €
 90 min / 75,00 €
Za vse moške, ki imajo utrujeno kožo in jim 
primankuje tonusa. Koža postane vidno in 
intenzivno navlažena ter ima svež in mehak 
izgled.

Hitra nega BLUE ORCHID  50 min / 50,00 €
Nega obraza z dragocenim izvlečkom modre 
orhideje. Na kožo deluje regenerativno in 
zaščitno. Nega ima izjemne negovalne lastnosti, 
poskrbi za vitalno kožo, jo vlaži in deluje 
antioksidativno.

Hitra nega WHITE TRUFFLE     50 min / 60,00 €
Anti-aging nega deluje proti vidnim znakom 
staranja kože. Izboljša elastičnost kože, ublaži 
drobne linije in gubice, učvrsti vezivno tkivo in 
navlaži kožo. Poseben učinek proti zabuhlosti na 
predelu okoli oči.

Hitra nega GOLDEN CAVIAR    60 min / 70,00 €
Nega z razkošnim izvlečkom kaviarja, koža je 
negovana ter postane mehka in prožna. Nega 
spodbudi matabolizem in mikrocirkulacijo v koži, 
ublaži linije in gubice. 

CENIK STORITEV WELLNESS & SPA
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NEGA OBRAZA
KOZMETIKA AFRODITA profesionalna linija

3Peptides - nega obraza 60 min / 65,00 €
 90 min / 79,00 €
Z močjo biološko aktivnih peptidov deluje 
neposredno na kožne celice ter z reaktivacijo 
vrste dermalnih in epideralnih genov obudi 
njihov mladostni potencial. Celice spodbudi, da 
se hitreje delijo ter sintetizirajo več kolagena, 
elastina in hialuronske kisline. Posledično 
upočasni kronološko in foto staranje kože. Po 
negi je izboljšan tonus, elastičnost kože ter 
zmanjšana sta gostota in volumen gub.

Pure Oxygen 60 min / 60,00 €
nega obraza s kisikom 90 min / 75,00 €
Vlažilna in osvežilna kisikova nega, ki z 
učinkovanjem na celični ravni kožo prenovi od 
znotraj navzven. Z biološko aktivno tehnologijo 
Fiflov BB 61 poveča oskrbo kožes kisikom, hkrati 
spodbudi njeno raztrupljanje ter v hipu poživi 
metabolno aktivnost kožnih celic. Na ta način 
ne izboljša zgolj videza, temveč tudi splošno 
delovanje strukture kože! Koži povrne zdrav, 
bistveno bolj spočit videz, jo opazno pomladi ter 
upočasni njeno staranje.

Win up-lift nega 60 min / 70,00 €
 90 min / 85,00 €
Razkrijte napeto in gladko kožo, ki se skriva pod 
pusto in izsušeno zunanjostjo. S prefinjenim 
ledenim vinom, bogatim virom izjemno močnih 
antioksidantov, zgolj v nekaj minutah zabrišite 
manjše gubice in gube. Rezultat: gladka in na 
otip mehka koža, osvežen videz ter intenzivna 
navlaženost skozi ves dan.

Nega z zelenim čajem 90 min / 79,00 €
(nega za nečisto kožo)
Zeleni čaj je močen antioksidant. Po negi je koža 
napeta, na dotik nežno mehka in gube so mnogo 
plitkejše.

Luksuzna zlata nega obraza   90 min / 120,00 €
Za popolno prerojen videz vaše kože na obrazu, 
dekolteju. Razkošna nega z 24 karatnim zlatom 
bo izboljšala videz vaše kože, povečala hidratacijo 
kože in pomladila kožo.

WELLNESS & SPA CENIK STORITEV
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CENIK STORITEV WELLNESS & SPA

NOGE IN ROKE

Pedikura - klasična 60 min / 35,00 €

Za lahek korak in dobro počutje vaših nog. 
Osnovna nega stopal zajema oblikovanje nohtov, 
ureditev obnohtne kožice in stopal ter nanos 
negovalnega balzama in lakiranje nohtov.

Naravna manikura  40 min / 22,00 €
z lakiranjem
Negovane roke so znak urejenosti in lepote. 
Manikura zajema ureditev nohtov in obnohtne 
kožice, nanos negovalne kreme in lakiranje. 

Francoska manikura 50 min / 30,00 €

Manikura zajema ureditev nohtov in obnohtne 
kožice, nanos negovalne kreme in francosko 
lakiranje. 

ANTICELULITNI POSTOPKI

Anticelulitna masaža 30 min / 30,00 €

Body wrapping  60 min / 45,00 €
Je namenjen zmanjševanju obsega telesa in 
celulita.

Termoaromaterapija 90 min / 70,00 €
Je terapija za razstrupljanje telesa, za izboljšanje 
tonusa kože in za zmanjševanje obsega. Vključuje 
tudi masažo celega teles.
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MINI KOTIČEK

Čoko-mint masaža za otroke    20 min I 30,00 €

Posebno doživetje. Ni samo masaža, ampak je 
tudi nega kože, saj jo kakav in  mandeljevo olje 
ohranjata čvrsto in elastično. Vonjave čokolade 
pa nas preplavijo z občutki neizmerne sreče in 
zadovoljstva.

Masaža z aromatičnimi olji        20 min / 30,00 €

Mini manikura 20 min / 20,00 €

Nega za nečisto kožo           90 min / 65,00 €

Rešitev za vse, ki imajo ogrce, vnete mozolje ali
poroženelo kožo (zaradi pubertete, hormonskih
sprememb …).

WELLNESS PAKETI
pon.-čet.

pet.-ned., prazniki, 
šolske počitnice

Hitra sprostitev 31,50 € 36,00 €

• Sprostitvena masaža hrbta in ramen, 20 min
• Kopanje v bazenu Termalija Relax

RAZVAJANJE V DVOJE

Olimske sanje 147,00 €
• Masaža Olimia zanjo in zanj - 60 min
• Kopanje v termalnem bazenu Relax

pon.-čet.
pet.-ned., prazniki, 

šolske počitnice

Sreča v dvoje     180,00 €     236,00 €
• Vstop v Orhidelio za dve osebi
• Čoko mint masaža zanj in zanjo 
• Čokoladno presenečenje 

pon.-čet.
pet.-ned., prazniki, 

šolske počitnice

Dotik romantike 189,00 € 245,00 €

Celodnevno razvajanje v  Wellnessu Orhidelia, 
jacuzzi s penino, sprostitvena masaža v dvoje

pon.-čet.
pet.-ned., prazniki, 

šolske počitnice

Dotik prijateljstva 184,00 € 240,00 €

Celodnevno razvajanje v Wellnessu Orhidelia, 
masaža Amala v dvoje, obloga v parni savni 
“Izvir lepote”
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REZERVACIJA STORITEV
Svetujemo vam, da storitev v Spa & Beauty 
centru rezervirate vsaj nekaj dni pred želenim 
terminom. Tako si boste zagotovili rezervacijo v 
terminu, ki vam ustreza.

KAKO NAROČENO STORITEV ODPOVEDATI
Prosimo vas, da morebitno odpoved rezervacije 
sporočite vsaj 5 ur pred rezerviranim terminom. 
V kolikor rezervirane storitve ne boste odpovedali 
in je ne boste izkoristili, vam bomo zaračunali 
50 % cene storitve.

ZDRAVSTVENE TEŽAVE
Prosimo vas, da nas pri rezervaciji opozorite na 
morebitne zdravstvene težave oziroma omejitve. 
Tako vam bomo lahko svetovali tretmaje, ki so za 
vas najprimernejši.

SPA NASVETI
Priporočamo, da v Spa & Beauty center pridete 
vsaj 5 minut pred pričetkom tretmaja. Hotelskim 
gostom priporočamo, da pridejo oblečeni v 
kopalni plašč. Zunanji gostje boste pri prihodu 
dobili svojo garderobno omarico ter kopalni 
plašč in copate. Priporočamo, da nakita, telefona 
in denarja ne nosite s sabo, saj je pred vsakim 
tretmajem le–te potrebno odložiti. Za izgubljene 
predmete ne odgovarjamo. Pred tretmaji ne 
uživajte hrane in alkoholnih pijač.

PROGRAM ZVESTOBE WELLCARD OLIMIA
Pridružite se Wellcard Olimia skupnosti, kjer 
vam prav vsak evro nakupa v Termah Olimia ali
Termah Tuhelj prinaša vrednostne točke 
Wellcoin. Z njimi boste deležni številnih nagrad,
nadstandardnih ugodnosti in presenečenj, ki 
bodo še polepšala vaš oddih pri nas!

Včlanite se preprosto: Preko spletnega profila 
Moj Wellcard na www.terme-olimia.com ali 
mobilne aplikacije Wellcard Olimia. Ob včlanitvi 
prejmete digitalno kartico in dostop do svojega 
profila, kjer lahko enostavno preverite stanje 
Wellcoin točk in številne ostale ugodnosti.

CENIK STORITEV WELLNESS & SPA
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www.terme-olimia.com


