General Information

• We advise to book an appointment prior
to your arrival so that we can best
accommodate your needs.
• Holistic consultations are carried out
before all treatments.
• Please arrive at least 30 minutes prior
to the scheduled appointment time.
• Treatments may end up to 15 minutes
later than scheduled time.
• Please understand that late arrivals will
result in treatment time being shortened
accordingly.
• Please sign a health declaration before
entering Akasha.
• Cancellations within less than 4 hours
notice or failure to arrive will result in
payment of 50% of treatment rate.
• Personal lockers are provided, however
we advise not to bring or wear valuables
whilst using our facilities.
• The hotel is not responsible for any loss,
theft or damage to personal belongings
and valuables at Akasha, whether stored
in storage or not. Storing objects in
storage is the responsibility of the guest.
• Treatments and/or prices may vary
• Akasha welcomes guests from age 16.
• Please bring ID.
For further information please contact us:
Tel. 02-5482233 or #2233 from hotel
Fax. 02-5482249
akasha@mamillahotel.com
www.mamillahotel.com/Wellbeing_center

מידע כללי

אנו ממליצים לבצע הזמנה טרם ההגעה על
מנת שנוכל לספק לך חוויה הוליסטית על הצד
.הטוב ביותר
יועצינו ישמחו להתאים לך את הטיפול המומלץ
.עבורך
 דקות לפני מועד תחילת30  נא להגיע,לנוחיותך
.הטיפול
הטיפולים מסתיימים עד רבע שעה לאחר זמן
.הטיפול המקורי
.הגעה באיחור תקצר את משך הטיפול
נבקשך לחתום על הצהרת בריאות לפני הכניסה
.למתחם
. שעות מראש4 יש להודיע על ביטול הטיפול עד
 יחויב,ביטול ללא הודעה מראש או אי הגעה
. ממחיר הטיפול50%-ב
.נשמח לספק תא לשמירת חפצים לשימוש אישי
או/או לגניבה ו/המלון איננו אחראי לאבדן ו
לנזק לחפצים אישיים ודברי ערך בתחום הספא
 בין אם אוחסנו בתא אחסון ובין אם,וחדר הכושר
לא; אחסון חפצים בתא אחסון הינו באחריות
.ת בלבד/האורח
.ייתכנו שינויים במגוון הטיפולים ובמחיריהם
. ומעלה16 אקאשה מארח אורחים מגיל
.נא להביא תעודה מזהה
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:לבירורים נוספים ופרטים ניתן לפנות אלינו
 מהמלון2233 : או שלוחה02-5482233 .טל
02-5482249 .פקס

akasha@mamillahotel.com
www.akasha.co.il

מחירון טיפולי ספא
Spa Price List

שם הטיפול

משך הזמן

)Duration (min

מחיר בש"ח

)Price (NIS

Treatment
SIGNATURE TREATMENTS

טיפולי SIGNATURE

 90דקות

580

The Four Elements
Earth, Water, Fire, Air

חווית שבע צ'אקרות

 75דקות

520

Seven Chakra Experience

קסם אקאשה  -טיפול הבית

 60דקות

420

Akasha Magic - Our Signature Treatment

880

A Celebration For Two

ארבעת האלמנטים
אדמה ,מים ,אש ,אויר

חגיגה לשניים ,עיסוי  +וואטסו  30 + 60דקות
טיפולי חמאם וטיפולי מים

שם הטיפול

משך הזמן

)Duration (min

מחיר בש"ח

)Price (NIS

Treatment
RELAXING

מרגיע ומאזן
איורוודה
בשתי ידיים  /בארבע ידיים

 60דקות

440/520

Ayurveda
)(2 hands/4 hands

ארומתראפי קלאסי

 60/75/90דקות

410/440/520

אבני שמש

 75דקות

470

Re-energizing Sun Stones

התעוררות והתחדשות

 60דקות

410

Awakening

טיפול לנשים הרות

 45דקות

370

Prenatal

Aromatherapy

WATER & HAMMAM

טיפול חמאם

 45דקות

350

Hammam Treatment

DEEP

עמוק

קסה  -פילינג גוף בחמאם

 45דקות

350

Kese - Hammam Body Peeling

שלושת הרבדים

 60דקות

410

וואטסו

 45דקות

350

Watsu

רקמות עמוקות

 60/75דקות

410/440

פירוק צלוליט

 60דקות

410

רפלקסולוגיה

 45/60דקות

370/410

תאילנדי

 60דקות

410

טיפולי פנים

FACIAL TREATMENTS

מעיין הנעורים

 25/60דקות

250/420

Fountain of Youth

טיפול פנים מהטבע

 25/60דקות

250/420

Nature Facial

Deep Tissue
Cellulite Reduction
Reflexology
Thai
NURISHING

טיפולי הזנה
PACKAGES

Three Levels of Healing

 45דקות

390

Silk Peeling

מנוחה על הדיונות

 85דקות

570

Resting on the Dunes

עטיפת דזרט היט

 45דקות

390

Desert Heat Wrap

רוך טבעי

 110דקות

1080

Invitation to Softness

חבילות משולבות

פילינג משי
פילינג הזנה שקדים

 45דקות

390

Almond Firming Paste Scrub

עטיפת שקדים מחטבת

 45דקות

390

Almond Reshaping Body Wrap

