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СПА етикет
ПРЕДВАРИТЕЛНАТА РЕЗЕРВАЦИЯ Ви гарантира, че ще получите желаната терапия
в най-удобното за Вас време. Моля уведомете при записването си ако страдате
от високо кръвно налягане, алергия, разширени вени или друго заболяване или ако сте
бременна. Ако имате предпочитания към мъж или жена терапевт, уточнете го.
Тук е мястото да се информирате за неустойките, които дължите, ако откажете
вашата сесия.

ЗА ДА СЕ НАСЛАДИТЕ пълноценно на терапията, бъдете при нас 10 мин. преди
запазения час. В случай на закъснение това ще намали нейната ефективност.
Вашата терапия трябва да приключи навреме, за да не бъде ощетен следващият
гост. Началото на терапията започва с часа на резервацията и приключва с напускането на спа кабината. Времето за душ в стаята за терапия е процедурно време.

ОТКАЗ ОТ РЕЗЕРВАЦИЯ СПА – понякога се налага да се откажете от записания час.
Ние от СПА център Астера Банско, очакваме да ни уведомите за това своевременно.

СПА ОБЛЕКЛО – банският костюм е задължителен в басейна, сауната и парната
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баня на СПА център Астера Банско, а за фитнес залата лек спортен екип и чисти
спортни обувки.

МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА и преносими компютри, както и разговори на висок глас
в общите зони са недопустими в СПА център Астера Банско.

КОМУНИКАЦИЯТА С ТЕРАПЕВТА е важна. Можете да обсъдите с него/нея всички
аспекти на Вашата програма, включително светлината, звука и температурата
в стаята. Ако имате въпроси по отношение на терапията или изпитвате
дискомфорт, ако желаете по-дълбок или по-нежен масаж, споделете с терапевта.

ЦЕНИТЕ на всички услуги са в лева, с включен ДДС. Можете да уредите сметката
си на СПА рецепция преди терапията. За удобство на гостите на комплекс Астера
Банско, сумата на терапията може да бъде записана по сметката им.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ не е включено в цената на терапията
и изцяло зависи от Вашата удовлетвореност от професионализма на нашите
терапевти. Сумата зависи от степента на Вашето задоволство – обичайно
са 10 до 20 % от цената. Може да бъде дадена лично или оставена на СПА рецепция.

СПА ЦЕНТЪР АСТЕРА БАНСКО не носи отговорност за изгубени или откраднати
вещи. Оставете ценните си вещи в сейфа на хотелската рецепция или в индиви
дуалните сейфове в хотелските стаи.
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SPA label
YOUR ADVANCE BOOKING GUARANTEES you receive the therapy desired by you at
the most convenient for you time. Making your booking, please let us know if you have
a case of high blood pressure, allergies, varices or another disease, and also inform us of any
pregnancy. If you have special preferences for male or female therapists, please specify
that as well. This is also the time to ask about the penalty payments you will owe in case you
fail to keep your appointment.

TO ENJOY YOUR THERAPY to the fullest you should arrive at the centre 10 minutes prior
to your appointment. Any delayed arrival reduces the therapy effectiveness. Your therapy
session should be ended on time so as not to jeopardize the appointment of the next visitor.
Each therapy session starts at the time of appointment and ends with your leaving the spa
cabin. The shower time in the therapy room is considered procedure time.

BOOKING ANNULMENT at the Astera Bansko SPA centre – sometimes one surely must
annul their appointment but we expect you to inform us of that timely.

SPA ATTIRE – Bathing suit is a must for the swimming pool, sauna and steam bath at
the Astera Bansko SPA centre, and you should wear light sport attire and clean sport shoes
at the fitness hall.
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МOBILE DEVICES and portable computers, and loud conversations in the common areas,
are not permitted at the Astera Bansko SPA centre.

COMMUNICATION WITH THE THERAPIST is important. With your therapist, you may
discuss all aspects of your program, including illumination, sound and temperature in
the room. If you have questions related to the therapy or you experience discomfort or wish
a deeper of a more tender massage, please share these with your therapist.

THE PRICES for all services are in Bulgarian leva, VAT inclusive. You can pay your bill
at the SPA reception desk prior to the therapy. For the convenience of the Astera Bansko
Tourist Complex guests, therapy bills can also be charged to the account of your hotel room.

NO TIPS have been included in the therapy prices and tipping is entirely at your discretion
and up to your satisfaction from the professional service provided to you by our therapists.
The tip amount depends on the degree of your satisfaction – normally, 10 to 20% of the price.
It can be paid by you in person or left at the reception desk.

ASTERA BANSKO SPA CENTRE shall not be held liable for any articles lost or stolen.
Please keep your valuables in the hotel’s front office safe or in individual safes in hotel rooms.
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Външни
посетители
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Посещение АКВА ПАРК+СПА | ЦЯЛ ДЕН
възрастен		
дете 2.99 – 12.99 години 		

40 лв.
20 лв.

Посещение АКВА ПАРК+СПА | ПОЛОВИН ДЕН
възрастен		
дете 2.99 – 12.99 години		

20 лв.
10 лв.

Пакет 10 посещения АКВА ПАРК+СПА /възрастен/		

160 лв.

Посещение ФИТНЕС еднократно		

6 лв.

Пакет 10 посещения ФИТНЕС		

50 лв.

Боулинг		

25 лв.

Тенис на маса		

4 лв.

Билярд		

8 лв.

External
visitors

EN

Visit AQUA PARK+SPA | WHOLE DAY
adult		
child 2.99 – 12.99 years of age

40 BGN
20 BGN

Visit AQUA PARK+SPA | HALF DAY
adult 		
child 2.99 – 12.99 years of age 		

20 BGN
10 BGN

10 visits package AQUA PARK+SPA /adult/		

160 BGN

One time FITNESS visit 		

6 BGN

10 visits FITNESS package 		

50 BGN

Bowling		

25 BGN

Table tennis		

4 BGN

Billiards		

8 BGN
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МАСАЖИ
MASSAGES
BG

МАСАЖИ		
Класически масаж
Частичен масаж /гръб, врат и рамене/
Лечебен масаж /цяло тяло/
Лечебен масаж /частичен/
Антицелулитна терапия за крака
Лимфен дренаж /цяло тяло/
Лимфен дренаж /частичен/
Спортен масаж
Рефлексология за бременни
Масаж с вулканични камъни
Детски масаж /до 12 год./

45 мин.
20 мин.
45 мин.
20 мин.
20 мин.
45 мин.
20 мин.
45 мин.
20 мин.
60 мин.
20 мин.

55 лв.
З5 лв.
65 лв.
40 лв.
35 лв.
55 лв.
30 лв.
70 лв.
35 лв.
90 лв.
35 лв.

МАСАЖИ И ПРОЦЕДУРИ В ТУРСКАТА БАНЯ
Ориенталски пилинг + пенен масаж /Хамам/
Ориенталски пенен масаж за деца /до 12 год./
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60 мин.
20 мин.

80 лв.
45 лв.

MASSAGES

Classical massage
Back & Neck massage
Healing Body massage /full massage/
Healing Body massage /partial massage/
Anticellulite therapy
Lymph drainage /full massage/
Lymph drainage /partial massage/
Sports Body massage
Reflexology for pregnant women
Hot Stone massage
Massage for children /under 12 years/

EN
45 min.
20 min.
45 min.
20 min.
20 min.
45 min.
20 min.
45 min.
20 min.
60 min.
20 min.

55 BGN
35 BGN
65 BGN
40 BGN
35 BGN
55 BGN
30 BGN
70 BGN
35 BGN
90 BGN
35 BGN

MASSAGES & TREATMENTS IN THE HAMAM
Oriental Body peeling + Foamy Body massage /Hamam/
Foamy Body massage for children /under 12 years/

60 min.
20 min.

80 BGN
45 BGN
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ТЕРАПИИ
THERAPIES
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Theravine™ ПИЛИНГ с гроздови семки

30 мин.

65 лв.

Нежно ексфолиране на цялото тяло с богат на билки почистващ крем и частици гроздови семки.
Почувствайте се ободрени и ревитализирани, докато Вашето тяло е полирано до блестящо
съвършенство и е подготвено за следващата процедура.

Musculavine™ ЕКСФОЛИРАНЕ
с кафява захар и масло от баобаб

30 мин.

65 лв.

Загряващ захарен скраб, пропит със засилващи циркулацията етерични масла – истински антидот за
измореното тяло и дух! Този ексфолиант Ви дарява с ободряващ старт на деня и възраждащ аромат на
евкалипт, бор и черен пипер. Помага за отпускане на тялото и облекчава мускулните болки.

Musculavine™ МАСАЖ НА ГРЪБ

35 мин.

65 лв.

Използват се интензивен масаж и техники за възстановяване на мускулите. Помага за намаляване
на напрежението в мускулите. Масажът завършва с нанасянето на освежаващ гел, който засилва
кръвообръщението.

Aromavine™ ДЕТОКСИКИРАЩ МАСАЖ ПИНОТАЖ

60 мин.

70 лв.

Масаж с лимфен дренаж, създаден с цел да подпомогне лимфния поток, посредством разбиване и
елиминиране на токсините. 100% натурално масло, съдържащо син планински чай, босилек, хвойнов плод
и екстракт от розмарин.

Aromavine™ РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ ПИНОТАЖ

60 мин.

70 лв.

Напрежението изчезва с нашия релаксиращ масаж благодарение на взаимодействието на бленда от
южноафриканска лайка, нероли и лавандула. Релакс и пълно спокойствие!
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Theravine™ body BUFF CLEANSE

30 min.

65 BGN

EN

A gentle, all over body exfoliation, using grapeseeds in a botanical rich body cleansing cream. Feel invigorated and
revitalized as your body is polished to glowing perfection before receiving a body treatment.

Musculavine™ FRICTION SCRUB
with brown sugar and baobab oil

30 min.

65 BGN

A warming sugar scrub infused with circulatory-boosting essential oils used as an antidote for a tired body and
mind. This scrub gives an exhilarating start to your day with an uplifting aroma of eucalyptus, pine and black
pepper to help unwind the body and mind as well as ease muscular aches and pains.

Musculavine™ BACK MASSAGE

35 min.

65 BGN

Intensive massage and muscle reconditioning techniques are used to help relieve muscular tension, followed
by the application of a refreshing circulatory gel.

Aromavine™ DETOXIFYING PINOTAGE MASSAGE

60 min.

70 BGN

A lymphatic drainage massage performed to aid lymphatic flow thereby breaking down and eliminating toxins.
A 100% natural oil consisting of blue mountain sage, basil, juniper berry and rosemary extracts.

Aromavine™ RELAXING PINOTAGE MASSAGE

60 min.

70 BGN

Tension melts away with our relaxing massage containing a synergistic blend of cape chamomile, neroli and
lavender. Relax in complete tranquillity!
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Musculavine™ СПА ритуал
за ОТПУСКАНЕ НА МУСКУЛИТЕ
75 мин.
80 лв.
/ексфолиране с кафява захар и масло от баобаб, хидротерапевтична вана,
масаж на гръб, нанасяне на гел за повишаване на кръвообръщението/
След топло ексфолиране с ароматен захарен пилинг, Вие се потапяте в хидротерапевтична вана,
съдържаща бленд от загряващи мускулите съставки. Със специална масажна техника върху тялото
Ви се нанася масло, което облекчава мускулните болки и напрежение, облекчава спазмите, артрита,
ревматизма и умората. Накрая се нанася гел за повишаване на кръвообръщението, който оставя
тялото Ви освежено и ободрено.

Theravine™ ВЪЗСТАНОВЯВАЩА
и ЗАРЕЖДАЩА ТЕРАПИЯ
90 мин.
95 лв.
/ексфолиране с гроздови семки, детоксикиращ масаж пинотаж, глинена маска
за тяло, масаж на скалп, хидратиране с лосион за тяло каберне/
Ободряващ бленд от етерични масла от градински чай, роза и жасмин ще съживи цялото ви същество.
Тялото Ви ще бъде реминирализирано с топла глина и след това обвито в термоодеало, докато
минералните вещества нежно почистват кожата и стимулират клетъчното обновяване – резултатът
е по-гладка, хидратирана и сияйна кожа. Идеална терапия за тези, които имат нужда от повишаване на
общия тонус.
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Theravine™ РЕЛАКСИРАЩА ТЕРАПИЯ
90 мин.
95 лв.
/ексфолиране с пилинг от пинотаж и лайм, релаксиращ масаж пинотаж, винена
крем-маска за тяло, масаж на скалп, хидратиране с лосион за тяло каберне/
Тази луксозна процедура се препоръчва като анти-стрес терапия, с акцент върху абсолютното
отпускане. Потопете се в релаксираща атмосфера и оставете вашия терапевт да Ви предостави
едно „незабравимо преживяване”!

Theravine™ ВАНА С ЕЛИКСИР ОТ ПИНОТАЖ

20 мин.

70 лв.

Потопете тялото си в мощни анти-оксидантни екстракти от гроздови люспи и лозови листа,
комбинирани с лечебни етерични масла. Отдайте се на усещането за благоденствие и подмладяване,
достигайки до състояние на абсолютна и терапевтична релаксация!

Theravine™ СПА ритуал ЛУКСОЗНО ОБГРИЖВАНЕ
120 мин.
80 лв.
/почистващ ритуал за крака, скраб за тяло, хидротерапевтична вана, арома
масаж на тяло, терапия за крака/
Подгответе се за ексклузивна грижа и освобождаване от стреса. За начало, Вие ще се насладите
на почистващ ритуал за крака, следван от пилинг със морски соли, пинотаж, мед и лайм. След това
се потапяте в хидротерапевтична вана, изпълнена с еликсир от екстракт от червено грозде и
антиоксидантно масло. Оставете надалеч напрежението с един от нашите блажени ароматерапевтични
масажи за хидратиране, подхранване и ревитализиране на Вашата кожа. Терапията завършва с масаж и
обвиване на ходилата с богата винена маска, а Вие оставате изцяло релаксирани и подмладени!
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Musculavine™ MUSCLE-RELEASE SPA RITUAL
75 min.
80 BGN
/friction scrub, hydrotherapy bath, massage, circulating gel application/
After receiving a warm, aroma-infused sugar scrub, you are submerged in a hydrotherapy bath containing a concoction of muscle warming actives. A muscular aches and pains oil is applied to your body after which a massage
is performed to help ease the pains of muscle spasms, arthritis, rheumatism and fatigue. A circulating gel is then
applied, leaving your body feeling refreshed and invigorated.

Theravine™ RECHARGE BODY CLAY WRAP

90 min.

95 BGN

A vibrant blend of essential oils of clary sage, rose and jasmine will enliven your total being. Your body will be
re-mineralised with warm clay, thereafter wrapped in a thermal blanket whilst the essential minerals thoroughly
cleanse your body and stimulate cellular regeneration for enhancement of a smoother, hydrated and radiant looking
skin. An ideal treatment for those in need of a boost.

Theravine ™ RELAXING THERAPY
90 min.
95 BGN
/exfoliating with peeling and lime peeling, relaxing massage pinotage, wine creambody mask, scalp massage, body lotion moisturizing cabernet/
This luxurious procedure is recommended as an anti-stress therapy, with an emphasis on absolute relaxation.
Immerse yourself in a relaxing atmosphere and let your therapist provide you with an “unforgettable experience”!

Theravine™ PINOTAGE BATH ELIXIR

20 min.

70 BGN

Immerse your body in powerful grape skin and vine leaf anti-oxidant extracts combined with indigenous essential
oils to promote wellbeing and anti-ageing, whilst achieving a deeper state of therapeutic relaxation. Your body is
then glazed in one of the theravine™ pinotage body oils to soften and moisturise the skin.
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Theravine ™ SPA ritual LUXURY CARE
120 min. 80 BGN
/foot cleansing ritual, body scrub, hydrotherapy bath, AromaVine™ massage,
foot treatment/
Prepare yourself for the ultimate indulgence and stress release. To commence, you will enjoy a foot cleansing
ritual followed by our crushed Pinotage honey and lime salt scrub. You are then immersed in a hydrotherapy tub
filled with our elixir of red grape skin extract. Melt away tension with one of our blissful AromaVine™ massage.
Finally, a warm, hydrating milk is poured over your feet to treat your skin and nails – which leaves you completely
relaxed and rejuvenated.
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Circulavine™ терапия
за ПОВИШАВАНЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО

45 мин.

70 лв.

Терапия, което ободрява ходилата и краката като комбинира мануален лимфен дренаж с натурален
етеричен бленд за облекчаване на мускулните болки. Следва обвиване с повишаващ микроциркулацията
гел и нанасяне на луксозен лосион за крака. Перфектен спа ритуал за отпускане и възстановяване на
тежки и уморени крака!

КОКТЕЙЛИ ЗА ТЯЛО
60 мин.
85 лв.
/миксология с ароматите на пиня колада, червени боровинки и текила,
има тонизиращо и регенериращо действие/
Сезонна ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ с круша и грозде
45 мин.
70 лв.
/ударна доза кислород и минерали за подсилване защитните сили на кожата/
ОРИЗОВА ДЗЕН ТЕРАПИЯ
90 мин.
95 лв.
/подхранва и тонизира с избелващия ефект на седем вида алпийски цветя/
ТРАЙБЪЛ РИТУАЛ
75 мин.
100 лв.
/екзотично пътешествие за сетивата към Африка, Мексико и Полинезия/
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Circulavine™ LEG TREATMENT

45 min.

70 BGN

An invigorating foot and leg treatment combining manual lymphatic drainage with a muscular aches and pains
body oil blend. Your feet and legs are then wrapped in a circulation-booster gel followed by the application of
a hydrating body lotion. This is the perfect treatment to help relax and relieve tired, heavy legs.

BODY COCKTAILS
60 min.
/mix with the scent of Pina Colada, Red Berries and Tequila.
Action: tonic and regenerating/

85 BGN

SEASONAL face treatment with pear and grapes
/oxygen booster for total skin protection and energy/

70 BGN

45 min.

ZEN RICE therapy
90 min.
95 BGN
/nourishes and tones the skin with the whitening effect of seven Alpine flowers/
TRIBAL RITUAL
75 min.
/exotic journey for your senses to Africa, Mexico and Polynesia/

100 BGN
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СПЕЦИАЛНИ
SPECIAL
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ХИДРОТЕРАПИЯ
Романтична вана за двама

VIP ЗОНА

Джакузи, сауна, парна баня /за 1 – 4 човека/

EN

HYDRO-THERAPY
Romantic Bath for Couples

VIP ZONE

Jacuzzi, sauna, steam bath /for 1 – 4 people/
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25 мин.

55 лв.

6 часа

180 лв.

25 min.

55 BGN

6 hours

180 BGN

