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УСЛУГА Времетраене Цена 

Тестване с анализатор „ТАНИТА” на телесни мазнини, мускулна маса, съдържание на вода в 

организма, костна маса, обмяна на веществата и определя метаболитната възраст 

15 лв. 

ФИТНЕС  60 минути 10 лв. 

СОЛАРИУМ 5 минути 8 лв. 

ТОПЛОТЕРАПИЯ 

САУНА – класическа финландска сауна 30 минути 20 лв. 

ПАРНА БАНЯ 30 минути 20 лв. 

ВИБРОСАУНА „Magic Egg” 30 минути 30 лв. 

ИНХАЛАЦИЯ С  ГЕЛ ОТ БИЛКОВИ ЕКСТРАКТИ – салвия, мента, мащерка 15 минути 15 лв. 

МАСАЖИ 
Класически / лечебен / тонизиращ  масаж - подходящ за тонизиране или релаксация 

на организма с доказан ефект при проблеми на опорно-двигателния апарат и нервната система 

ЦЯЛОСТЕН ДЪЛБОКОТЪКАНЕН МАСАЖ 45 минути 85 лв. 

ЧАСТИЧЕН ДЪЛБОКОТЪКАНЕН МАСАЖ 20 минути 55 лв. 

ЦЯЛОСТЕН КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ 50 минути 70 лв. 

ЧАСТИЧЕН КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ 20 минути 45 лв. 

МАСАЖНА ЯКА – терапия за разпускане и премахване на стреса. 15 минути 25 лв. 

АПАРАТЕН МАСАЖ – терапия за разпускане и премахване на стреса. 10 минути 15 лв. 

АНТИЦЕЛУЛИТЕН  МАСАЖ 30 минути 50 лв. 

АРОМАТЕРАПИЯ - подобрява енергийния баланс, кожата възстановява своята 

еластичност и жизненост. Процедурата с натурално чисти  масла е подходяща 

за всеки тип кожа. 

45 минути 70 лв. 

ТЕРАПИЯ „ВИТАМИНЕН КОКТЕЙЛ” - масаж на цялото тяло с деликатен 

подхранващ крем съдържащ витамини А, С, Е. 

45 минути 70 лв. 

ТЕРАПИЯ с МЕД - извлича ненужните токсични вещества и възстановява 

естествената способност на организма да се самопречиства.  

Процедурата включва пилинг, масаж с мед, етерични масла, бодирепинг. 

60 минути 80 лв. 

ТЕРАПИЯ с ШОКОЛАД - възстановява, овлажнява и подхранва кожата с 

омекотяващ, овлажняващ и подмладяващ ефект.  

Процедурата включва пилинг, масаж с шоколад и бодирепинг. 

60 минути 80 лв. 

ТЕРАПИЯ „ПОМОРИЙСКА КАЛ” – масаж с поморийска кал и бодирепинг .  60 минути 80 лв. 

ТЕРАПИЯ с ТОПЛИ ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ - дарява хармония на тялото и 

духа. Затоплените лава камъни предават своята природна енергия, а масажът на 

цялото тяло подобрява кръвообращението, лимфния ток, значително подобрява 

притока на кислород към клетките и повишава енергийното ниво на организма. 

60 минути 65 лв. 

ВОДНИ ПРОЦЕДУРИ с МИНЕРАЛНА ВОДА от СОБСТВЕН ИЗВОР! 

ДЖАКУЗИ    30 минути 30 лв. 

ПЕРЛЕНА ВАНА с добавки (соли и екстракт от луга) 20 минути 30 лв. 

ВАНА „КЛЕОПАТРА” – перлена вана за двама  (със соли и екстракт от луга) 30 минути 45 лв. 

ТАНГЕНТОР - подводен струен масаж 30 минути 70 лв. 

ДУШ „ВИШИ” - водни струи с високо налягане осигуряват стотици минимаса-

жи по цялото тяло. Основна цел е стимулирането и укрепването на тъканите, 

възстановяването на естествената енергия, намаляване на умората и премахва-

не напрежението в мускулите. Водата по естествен път прави кожата по-све-

жа, нежно я почиства и овлажнява. 

20 минути 50 лв. 

ТЕРАПИЯ „УМОРЕНИ КРАКА” - освежителна процедура, включваща частична 

вана с минерална вода и луга. 

20 минути 25 лв. 

ПАРАФИНОВА МАСКА „ЗДРАВИ РЪЦЕ” - освежителна процедура и терапия 15 минути 15 лв. 

ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ 

УЛТРАЗВУКОВА ФОНОФОРЕЗА 20 минути 30 лв. 

ПРЕСОР ( ЛИМФОДРЕНАЖ ) - антицелулит 35 минути 40 лв. 

ИНТЕРФЕРЕНТЕН( ОБЕЗБОЛЯВАЩ) ТОК С ВАКУУМ МАСАЖ 20 минути 35 лв. 

Халат / за клиенти без нощувка/ депозит 50 лв. 

mailto:hotel@bankyapalace.com
http://www.bankyapalace.com/


ХОТЕЛ "БАНКЯ ПАЛАС" 

гр. Банкя 1320, бул. "Варна" № 70  
   тел: +359 2 812 20 20; Уелнес център:+359 28122021 

Е-mail: hotel@bankyapalace.com  
www.bankyapalace.com 

 

mailto:hotel@bankyapalace.com
http://www.bankyapalace.com/

