Massagens no Spa Gellert

Importante: Taxa de entrada está incluído nos preços!

{vsig}gallery/gellvip{/vsig}

Massagem mágica com pedras quentes

Lava pedra massagem melhora a circulação sanguínea e linfática, relaxa os músculos, alivia a
tensão e dores musculares, aquece o corpo, resolve rigidez muscular e bloqueios de energia,
que é responsável pela desarmonia em nosso corpo. Derramamos óleo de massagem
perfumado sobre as pedras agradavelmente quentes e tratá-lo com uma tecnologia de
massagem, com base em Shia-tsu (massagem maridian japonês). O óleo de massagem
contém chá verde, flores, frutas e essência gingko é por isso que acomoda-lo com o
sentimento especial e delicioso de bem-estar.

Duração: 60 minutos

Preço: 64 EUR

Massagem aroma do Gellért

É uma massagem terapêutica com óleos aromáticos para todo o seu corpo.

Duração: 30 minutos
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Preço: 37.50 EUR
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Massagens VIP do Gellért:
Massageie á la Gellért

Uma massagem poderosa, enérgica e refrescante para todo o corpo.

Esta massagem especial e de longa duração dá-lhe uma experiência inesquecível. Com as
nossas técnicas especiais à la Gellért todo o seu corpo fica relaxado e o seu stress vai-se
embora. Esta massagem é recomendada para aqueles que amam a refresco de cada parte do
corpo. Durante o tratamento óleos maravilhosos, cremes e música relaxante são oferecidos
para a experiência completa.

Duração: 70 minutos
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Preço único: 76 EUR

Preço para casais: 141.50 EUR

Sonho Danúbio

Uma massagem relaxante e refrescante com técnicas suáveis e delicadas.

O seu sonho se torna realidade. Enquanto desfruta da ondulação do Danúbio, e a sua mente e
o seu corpo ficam relaxados, removemos o stress diário de si para ganhar uma grande
quantidade de energia da nossa massagem excelente. Durante o tratamento óleos
maravilhosos, cremes e música relaxante são oferecidos para a experiência completa. Esta
massagem também inclui uma massagem no rosto e no decote. Recomenda-se principalmente
para as senhoras e para aqueles que gostaríam de ficar relaxados e se sentir maravilhosos.

Duração: 60 minutos

Preço único: 72.50 EUR

Preço para casais: 135 EUR
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Massagem refrescante

Massagem no corpo inteiro com óleos. Massagem sueca bem refrescante e relaxante que
ajuda a melhorar a postura e aliviar a dor. O relaxamento e descanso do corpo inteiro são
garantidos. Indicações incluem: distúrbios do sistema locomotor, do tônus muscular e do sono.

Duração: 60 minutos

Preço único: 64 EUR

Preço para casais: 118 EUR

Massagem gerente de luxo

Especialmente para as áreas da cabeça e das costas. Estimulando vários pontos de
acupuntura no pescoço, nas costas e nos ombros, esta massagem ajuda a aliviar o stress
diário. Além disso, promove o relaxamento dos músculos e dos tecidos do corpo pela pressão
de pontos apropriados. É baseada na massagem sueca que relaxa e facilita os músculos
exercitados, melhora a circulação e beneficia o sistema respiratório e o sistema nervoso
vegetativo.

Duração: 60 minutos

Preço único: 72.50 EUR
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Preço para casais: 135 EUR

Massagem de harmonia

Toque e fragrâncias têm um efeito benéfico, produzido diretamente através da pele. A
massagem de óleo estimula a circulação; os óleos voláteis abraçam o corpo e produzem os
seus efeitos através de inalação. Ajuda a purificação, fortalece o sistema imunológico, e torna
a
sua
pele
mais sedosa
e
elástica
. Revitaliza a alma cansada.

Duração: 60 minutos

Preço único: 69 EUR

Preço para casais: 128 EUR

Massagem sonho de chocolate

Segundo os últimos estúdos científicos, o poder antioxidante do cacau tem uma influência
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positiva na nossa saúde, porque protege o nosso organismo contra os danos da oxidação
celular. Além disso, o cacau é rico em gorduras insaturadas, proteínas, vitaminas, fósforo,
manganês, potássio, que melhoram a qualidade da pele. O envolvimento de chocolate
revitaliza e hidrata a pele, ativa o processo de quebra de gordura e garante o abastecimento
mineral. Tem até efeitos mentais. Durante o tratamento endorfina é produzida, e o nosso
cliente sente-se aliviado, feliz, relaxado e rejuvenescido.

1. Esfoliante de açúcar

2. Envolvimento de chocolate

3. Massagem de chocolate

Duração: 60 minutos

Preço único: 72.50 EUR

Preço para casais: 135 EUR

Massagens tailandesas
Massagem tailandesa tradicional

Origina no Oriente Antigo. O principal efeito da massagem é equilibrar o sistema energético. A
massagem tenta garantir um fluxo de energia livre através da prensagem e alongamento dos
músculos. A massagista pressiona os pontos de energia com o polegar, palma, cotovelo, joelho
e pé. A eficiência da massagem é aumentada através do movimento e das rachaduras nas
juntas. O objetivo é remover (física e psiquicamente) a dor e tensão e de alcançar uma
condição relaxada flexível. Os nossos massagistas são qualificados nas escolas de massagem
mais famosas na Tailândia. Para estes tratamentos, oferecemos roupas especiais confortáveis
para os nossos clietes. A massagem é aplicada em colchões colocados no chão.

6 / 11

Massagens no Spa Gellert

Durações e preços:

60 minutos: 11.500 HUF

90 minutos: 14.000 HUF

120 minutos: 16.500 HUF

Massagem tailandesa de ervas

Este tipo de massagem é uma combinação de ervas medicinais que é enrolada em um pano de
algodão e aquecida sobre um vaporizador ou uma panela quente antes de usá-la para amassar
firmemente nas áreas doloridas. Durante a aplicação, o calor e a absorção de ervas medicinais
vai ajudar a curar e aliviar a tensão dos músculos doloridos. Esta massagem também ajuda a
melhorar a função respiratória e age como um anti-séptico natural ajudando a esfriar e suavizar
a pele. O saco cheio de ervas contém mais de 15 ervas.

Durações e preços:

60 minutos: 13.000 HUF

90 minutos: 15.500 HUF
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120 minutos: 18.000 HUF

Massagem tailandesa com óleos

A massagem tailandesa com óleos é uma versão especial da massagem tailandesa tradicional.
Neste caso, a massagem não é aplicada em roupas. Toque e fragrâncias têm um efeito
benéfico, produzido diretamente através da pele. A massagem de óleo estimula a circulação;
os óleos voláteis abraçam o corpo e produzem os seus efeitos através de inalação. Ajuda a
purificação, fortalece o sistema imunológico, e torna a sua pele mais sedosa e elástica.
Revitaliza a alma cansada.

Durações e preços:

60 minutos: 13.000 HUF

90 minutos: 15.500 HUF

120 minutos: 18.000 HUF

Massagem tailandesa nos pés

Massagem nos pés tem origem na medicina tradicional chinesa, e é aplicada na Ásia há mais
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de 3000 anos. Ela previne e cura diversas doenças.

Quase todos os nervos sensores originam a partir dos pés. A massagem nos pés estimula a
atividade dos órgãos internos, equilibra a atividade da circulação sanguínea e linfática, melhora
a resistência, aumenta a imunidade, purifica o corpo e promove uma vida longa. A massagista
usa os dedos e paus especiais, juntamente com cremes e óleos especiais, para a massagem.

O pé é o mapa do corpo. Se há uma doença no corpo, e a circulação não é satisfatória, um
ponto dado do pé será sensível ou difícil para pressão. Se este ponto é massageado, a
circulação dos membros conectados vai melhorar.

Durações e preços:

30 minutos: 6.500 HUF

60 minutos: 9.000 HUF

Massagem de costas-pescoço-ombros (tailandesa tradicional)

É um tratamento a seco, sem óleos. É uma massagem mais forte e profunda, que tenta garantir
um fluxo livre de energia através da prensagem e do alongamento dos músculos. A massagista
concentra-se apenas nas partes das costas, do pescoço e dos ombros. A massagem elimina o
stress e refresca o corpo cansado.

Duração: 30 minutos
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Preço: 7.500 HUF

Massagem de costas-pescoço-ombros com óleo

É uma massagem suave e relaxante com óleos. A massagista concentra-se apenas nas partes
das costas, do pescoço e dos ombros. A massagem alivia a tensão dessas partes do corpo e o
óleo aromático torna a pele mais elástica e sedosa.

Duração: 30 minutos

Preço: 8.000 HUF

Massagem de rosto-cabeça

Esta massagem relaxa e tranquiliza. Elimina o stresse, ajuda a concentrar, e é extremamente
eficaz contra as dores de cabeça. (É aplicada sem óleos.)

Durações e preços:

20 minutos: 4.000 HUF
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30 minutos: 5.500 HUF
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Coordenadas: 47° 29.0574' N, 019° 3.1044' E
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