WELLNESS ORHIDELIA
Cenik storitev
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DELOVNI ČAS
WELLNESS ORHIDELIA		
nedelja - četrtek 9.00 - 22.00
petek, sobota 9.00 - 24.00
SPA AMALA
vsak dan 9.00 - 21.00
T: +386 3 829 78 05		
orhidelia@terme-olimia.com
Cenik velja od 1. 6. 2018 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 3 829 78 36 | info@terme-olimia.com | www.terme-olimia.com
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Je svet.

In je drugačen svet.
Wellness Orhidelia bazeni | savne
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CENIK STORITEV WELLNESS ORHIDELIA
pon. - čet.

pet.- ned., prazniki

WELLNESS ORHIDELIA + TERMALIJA RELAX + SAVNA SVET
celodnevna odrasli

27,50 €

39,00 €

celodnevna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

25,50 €

37,00 €

3-urna odrasli

24,00 €

36,00 €

3-urna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

23,00 €

35,00 €
25,00 €

nočno razvajanje vsak petek in soboto od 20.-24. ure

MEGAPASS
WELLNESS ORHIDELIA + TERMALIJA RELAX + FAMILY FUN + SAVNA SVET
celodnevna odrasli

32,50 €

44,00 €

celodnevna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

30,50 €

42,00 €

3-urna odrasli

29,00 €

41,00 €

3-urna dijaki, študentje in seniorji nad 60 let

28,00 €

40,00 €

MEGAPASS
nočno razvajanje vsak petek in soboto od 20.-24. ure
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30,00 €

WELLNESS ORHIDELIA CENIK STORITEV

PAKETI
pon. - čet.

pet.- ned., prazniki

171,00 €

185,00 €

130,00 €

165,00 €

Dotik romantike | za dve osebi
Celodnevno razvajanje v Wellnessu Orhidelia,
jacuzzi s penino, sprostitvena masaža v dvoje.

Dotik prijateljstva | za dve osebi
Celodnevno razvajanje v Wellnessu Orhidelia,
masaža Amala v dvoje, obloga v parni savni
“Izvir lepote”.
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CENIK STORITEV WELLNESS ORHIDELIA
Celodnevno in 3-urno razvajanje vključuje:		
kopalni plašč in brisačo
Nočno razvajanje vključuje:
kopalni plašč in brisačo
FKK
Vsak petek od 22.00 – 24.00
brez kopalk na območju savn in bazena.

Omejen vstop za otroke do 14,99. leta.
Ker želimo, da Wellness Orhidelia ostane prva in
edinstvena izbira za vse, ki si želijo razvajanja
in sprostitve v umirjenem vzdušju, je od junija 2018
omejen vstop za otroke do 14,99. leta.
Brez denarnice		
V Wellnessu Orhidelia velja brezgotovinsko
poslovanje. Tako so vam vsa termalna razkošja na
voljo na osnovi zapestnice, brez uporabe denarnice.
V primeru izgube zapestnice vam ob vašem odhodu
zaračunamo polno ceno limita na zapestnici.
Osnovna pravila savnanja
V savni smo vedno goli, oviti v brisačo ali pa na njej
sedimo. Na brisači so tudi stopala. Preden stopimo
v savno, se pod prho umijemo z mlačno vodo.
Poznejše umivanje ni priporočljivo. Pred vsakim
tuširanjem in po njem se obrišemo do suhega.
Med savnanjem moramo popiti veliko tekočine.
Najbolje je, da uživamo vodo ali nesladkane
zeliščne čaje. Upoštevamo navodila reševalcev ter
vseh ostalih zaposlenih.
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Skrit v mirnem
kotičku razkošja.
Spa Amala masaže I kopeli
7

CENIK STORITEV WELLNESS ORHIDELIA

NAŠE PRIPOROČILO
privoščite si eno
od hišnih masaž,
ki so rezultat
znanj in izkušenj
naših terapevtov

HIŠNE MASAŽE
Masaža Olimia 		

60 min. I 48,00 €

Recept hiše. Edinstvena masaža, ki je plod znanja
vrhunskih maserjev in fizioterapevtov. Je rezultat
celostnega razumevanja človeškega telesa in
uravnovešenja Yinga in Yanga.
Masaža Amala 		

60 min. I 50,00 €

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 tretmanu izjemno negovana in
regenerirana.
Masaža Vitae 		

60 min. I 48,00 €

Je masaža celega telesa, ki vključuje več masažnih
tehnik, med drugim japonski shiatsu in kitajski
tui-no. Obdelujejo se akupresure 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.
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WELLNESS ORHIDELIA CENIK STORITEV

SPROSTITVENE MASAŽE

PRIDIH INDIJE

Antistres masaža Kalma

Abyanga po Olimsko

80 min. I 60,00 €

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. I 50,00 €

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.

60 min. I 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. I 26,00 €

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 napetost
najhitreje pojavi. Le te nežno in ritmično masiraja
dokler napetost ne popusti. S stimulacijo obtoka
v lasišču se le-ta sprosti, kar vodi tudi v sproščanje
očesnih mišic, lajšanje glavobola in izboljšanje
koncentracije.
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CENIK STORITEV WELLNESS ORHIDELIA

PRIDIH TAJSKE

OBLOGE IN KOPELI

Tajska masaža z aromatičnimi olji 50 min. I 42,00 €
			
90 min. I 63,00 €
Stimuliranje akupresurnih točk, s čimer se uravnava
in spodbuja pretok energije ter odpravlja stres.
Aromatična olja blagodejno učinkujejo na kožo.
Tajska masaža stopal

40 min. I 32,00 €

Spodbuja energijske točke telesa. Vzdraži vitalne
funkcije notranjih organov in spodbudi pretok
življenske energije.

Soft pack system - vodno ležišče
Čokoladna obloga

40 min. I 33,00 €

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. I 32,00 €

Deluje anticelulitno in prečiščevalno.
Učvrsti podkožno tkivo.
Kleopatrina lepotna maska

40 min. I 32,00 €

Kopel v čistem mleku in olju neguje lepoto.
Po oblogi bo koža mehka in nahranjena.
Hranilna obloga 		

40 min. I 32,00 €

Zaradi uporabe olj postane koža gladka, mehka,
žametna in prijetno diši. Koža je nahranjena in
negovana.
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REZERVACIJA STORITEV
Svetujemo vam, da storitev v Wellnessu Orhidelia
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.
IMATE 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 Wellness Orhidelia 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.
WELLCARD – KARTICA UGODNOSTI
Kartica ugodnosti Wellcard je KLUB, ki deluje na
principu zbiranja točk pri vseh nakupih v Termah
Olimia, ki vam prinašajo NAGRADNE BONE,
ki jih lahko izkoristite na vseh prodajnih mestih
Term Olimia. Izpolnite pristopno izjavo in že boste
postali imetnik kartice ugodnosti Wellcard, kjer
boste deležni vseh ugodnosti in presenečenj,
ki jih le-ta prinaša.
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www.terme-olimia.com
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