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SINGLE TREATMENTS

טיפולים ליחיד
עיסוי שוודי

 ש״ח390 NIS

SWEDISH MASSAGE

Oil based classic Swedish massage is a medium
strength treatment that will enable you to relax
and release tensions
Duration : 50 min’

 המציע טיפול בעוצמה,עיסוי קלאסי בשמן
בינונית ומאפשר הפגת מתחים ושחרור לחצים
 דק׳50 : משך הזמן

עיסוי רקמות עמוק

 ש״ח390 NIS

DEEP TISSUE MASSAGE

Invigorating massage that uses deep tissue
pressure to relief muscles tension. Recommended
for those who practice regular physical activities
Duration : 50 min’

עיסוי בטכניקה מתקדמת ועמוקה לשחרור
שרירים תפוסים
מומלץ לעוסקים בפעילות ספורטיבית
 דק׳50 : משך הזמן
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MIXED TECHNIQUE MASSAGE

 ש״ח390 NIS

This unique treatment is tailored to your needs,
while the therapist can perform a combination
of Swedish, Deep Tissue and other techniques
Duration : 50 min’

HOT STONE MASSAGE

 ש״ח450 NIS

Massage with hot Basalt stones that are placed
along the Body's Meridians.
Perfect for detox and tired muscles
Duration : 50 min’

REFLEXOLOGY MASSAGE

עיסוי בטכניקה משולבת
טיפול מותאם אישית המאפשר שילוב טכניקות
, רקמות עמוקות, שבדי קלאסי:שונות של עיסוי
לומי לומי ועוד
 דק׳50 : משך הזמן

עיסוי באבנים חמות
עיסוי המשלב אבני בזלת חמימות המונחות
לאורך המרידיאנים של הגוף לשחרור מתחים
והקלה על שרירים תפוסים
 דק׳50 : משך הזמן

רפלקסולוגיה

 ש״ח450 NIS

Massage that effects the body by stimulating
reﬂex points on the feet
Duration : 50 min’

COUPLES PACKAGES

עיסוי ולחיצות בכפות הרגליים לשחרור
והקלה של כל חלקי הגוף
 דק׳50 : משך הזמן

חבילות זוגיות

כל החבילות שלנו כוללות קוקטייל הבית בהגעה ושימוש חופשי במתקני המלון ובבריכה
All of the packages include a welcome cocktail and free use of our Spa facilities & the rooftop pool

BROWN CLASSIC

 ש״ח690 NIS

Mixed technique massage of your
choice for two
Duration : 50 min’

BROWN EXTRA

 ש״ח990 NIS

Extra length couple massage for extra
indulgence, Swedish /Deep Tissue /
Mixed massage
Duration : 80 min’

BREAKFAST GOURMET PACKAGE

 ש״ח790 NIS

חבילת גורמה עם ארוחת בוקר
/  רקמות/ עיסוי זוגי בטכניקה משולבת שוודי
* משולב לבחירתכם וארוחת בוקר
 דק׳50 : משך הזמן

 ש״ח890 NIS

Swedish /Deep tissue / Mixed Couple
massage followed by lunch *
Duration : 50 min’

POLI’S SPECIAL

בראון אקסטרה לארג׳
עיסוי ארוך במיוחד המאפשר שחרור לחצים
וכאבים בטכניקה משולבת
 דק׳80 : משך הזמן

Swedish /Deep tissue / Mixed Couple
massage followed by breakfast *
Duration : 50 min’

LUNCH GOURMET PACKAGE

חבילת בראון קלאסית
/ עיסוי זוגי בטכניקה משולבת שוודי
 משולב לבחירתכם/ רקמות
 דק׳50 : משך הזמן

חבילת גורמה עם ארוחת צהריים
/  רקמות/ עיסוי זוגי בטכניקה משולבת שוודי
* משולב לבחירתכם וארוחת צהריים
 דק׳50 : משך הזמן

 ש״ח890 NIS

חבילת פולי ספיישל

Mixed couple massage, followed by two
cocktails and a three course meal at the
Rooptop Bar
Duration : 50 min’

 שני קוקטיליים,עיסוי זוגי משולב לבחירתכם
וארוחת שלוש מנות ברופטופ בר
 דק׳50 : משך הזמן

* On weekends an extra of 80 NIS is charged per person

 שקלים לאדם80 * בסופי שבוע תוספת מחיר של
* ארוחת צהריים במסעדה לבחירתך
ה בלבד-מוגשת בימים א
* הנחה לאורחי מלון על מחירי הטיפולים

* Lunch at a restaurant of your choice

served SUN - THU
* Discounted prices for in-house guests

