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ד נ ל י י א ספא 

ברוכים הבאים לספא איילנד

על צוק איילנד נתניה, במקום בו אינסוף מקבל משמעות שונה, כאן נמצא ספא איילנד, עם הבריכה המדהימה מול הים, 

ארוחת הבוקר העשירה והמפנקת וספא מקצועי ומרגיע.

הספא שלנו מציע הפסקה קסומה מחיי היום יום, התחדשות והרגשה כללית נפלאה.

הספא פתוח כל יום בשבוע 09:00-18:00 ומציע עיסויים וטיפולי פנים מקצועיים עם טובי המטפלים והמטפלות.

במתחם חמאם טורקי, סאונה יבשה וחדר ג’קוזי מפואר.

להזמנת טיפולים חייגו:

• 622 מהחדר

09-8952222 •

או הגיעו לדלפק הספא.



45/60250/320עיסוי מכף רגל ועד ראש בחוזק בינוני, לשחרור והרגעהטיפול שבדי קלאסי

45/60285/325עיסוי עדין המשלב שמנים ארומטיים להרגעת הגוף והנפשארומתרפי

45/60285/325הטיפול משלב לחיצות ועיסוי בכף הרגל, לאיזון ושחרור כל הגוףרפלקסולוגיה

עיסוי משולב
עיסוי המשלב טכניקות שונות ממגוון טיפולי הגוף 

לאיזון הגוף ונפש ורגיעה מושלמת 
45/60280/320

עיסוי רקמות עמוק
עיסוי המתאים לספורטאים ואנשים הרגילים לעיסוי באופן קבוע, 
הטיפול משלב טכניקות החודרות לעומק השריר, לשחרור והרגעה

45/60295/335

עיסוי לנשים בהריון
עיסוי קלאסי עדין המתבצע ע”י מטפלים מקצועיים המתמחים 

בטיפול בנשים בהריון. החל משבוע 16
45/60285/325

פילינג גוף            
טיפול המתבסס על ניקוי העור ע”י עיסוי ממריץ ברסיסי מלח, 

מטרתו לחדש את העור ולריענונו
45280

אבנים חמות 
עיסוי המשלב מגע ידיים ומגע אבנים חמות, 

מטרתו להביא לאיזון בגוף ובנפש
45295

30175עיסוי המתמקד בגב ובכתפייםגב כתפיים

20180הטיפול מתבצע בתוך החמאם וכולל פילינג קרצוף ועיסוי הגוף חמאם

• 50 ₪ תוספת לאדם בימי שבת
• כל הטיפולים נעשים עם בגד תחתון

• כל שינוי או ביטול יעשו עד 72 שעות לפני הטיפול ולא תחויבו במלוא הסכום
• הכניסה לספא מגיל 16

משך הטיפולתיאור הטיפולשם הטיפול
)דקות(

מחיר 
בש”ח

טיפולי ספא



טיפול פנים יופי
טיפול יופי הכולל ניקוי פילינג עדין לעור, עיסוי הפנים בקרם 

המותאם לעורך
45200

טיפול פנים עמוק
הטיפול משלב מספר שלבים מניקיון העור, הוצאת שחורים, 

עיסוי ומסיכה לעור זוהר ונקי
75300

500עיסוי שבדי זוגי 45 דקות. הטיפול נעשה בחדר זוגי רומנטיהחוויה הזוגית

חוויית בוקר זוגית
עיסוי שבדי זוגי 45 דקות הטיפול נעשה בחדר זוגי רומנטי, 

וכולל ארוחת בוקר זוגית
650

יום פינוק רומנטי
עיסוי שבדי זוגי 45 דקות וכניסה לג’קוזי 

החבילה כוללת: ארוחת בוקר עשירה ומגוונת, בקבוק שמפניה ופירות
900

30200חוויה בג’קוזי הכוללת: בקבוק שמפניה ופירותג’קוזי 

• 50 ₪ תוספת לאדם בימי שבת
• כל הטיפולים נעשים עם בגד תחתון

• כל שינוי או ביטול יעשו עד 72 שעות לפני הטיפול ולא תחויבו במלוא הסכום
• הכניסה לספא מגיל 16

משך הטיפולתיאור הטיפולשם הטיפול
)דקות(

מחיר 
בש”ח

טיפולי ספא

חבילות


