
Life as you like it.

8 Strazhite Str., Quarter of  Gramadeto, 2770 Bansko, Bulgaria, cell phone: +359 882 39 90 89, e-mail: reservations@asterabansko.com, www.asterabansko.com

ЦЕНОВА ЛИСТА СПА ЦЕНТЪР 
“АСТЕРА БАНСКО”

Отслабваща терапия с гуарана и пет вида чили 
/гуарана и джинджър в комбинация с касия, кипарис и пет вида чили имат силно детоксикиращ 
и антицулилитен ефект/ 75 мин. 95 лв.

Дренираща процедура с мед 
/100% акациев мед и есенциален комплекс от лавандула, кипарис, лимон и мента, има 
отводняващо и тонизиращо действие/

Шоколадова 
/има релаксиращо, подхранващо и антиоксидантно действие/

Коктейли за тяло
/миксология с ароматите на пиня колада, червени боровинки и текила, има тонизиращо и 
регенериращо действие/

Сезонна терапия за лице 
/ударна доза кислород и минерали за подсилване защитните сили на кожата/

Ирис и личи /ведро екзотично пътуване към свеж цитрусов аромат, има хидра тиращо 
и антиоксидантно действие/

Африкански пилинг с шеа – комбинация масло от шеа, фибри от луфа за нежна ексфолиация

Пилинг с мед и захар 
/мед, пшеничено масло и захар, има подхранващо и хидратиращо действие/

Пилинг с два вида чили 
/екстракт от черен пипер от Ямайка и личи, има тонизиращо действие/

Пилинг с масло от шеа и аюрведа олио

Пилинг с масло от шеа и масажна свещ с какао

Трайбъл ритуал –
екзотично пътешествие за сетивата, което ни отвежда към Африка, Мексико и Полинезия

Пилинг и ароматерапия
/моделаж с три вида композиции и аромати, едно ароматно преживяване за сетивата/

Церемония ориенталско усещане – терапия с ароматни торбички

ТЕРАПИИ

60 мин. 75 лв.

60 мин. 75 лв.

60 мин. 75лв.

45 мин. 65 лв.

50 мин. 70 лв.

25 мин. 40 лв.

25 мин. 40 лв.

25 мин. 40 лв.

60 мин. 70 лв.

60 мин. 70 лв.

60 мин. 90 лв.

60 мин. 110 лв.

75 мин. 100 лв.

B A N S K O

APARTMENT TOURIST
COMPLEX & SPA

Оризова дзен терапия
/подхранва и тонизира с избелващия ефект на седем вида алпийски цветя/ 90 мин. 100 лв.

Терапия с българско кисело мляко
/има активно, регенериращо, пречистващо и подмладяващо действие/ 60 мин. 70 лв.



МАСАЖИ И ПРОЦЕДУРИ  
В ТУРСКАТА БАНЯ
Ориенталски пилинг 
+ пенен масаж(хамам) 60 мин. 80 лв.
 
Ориенталски пенен масаж 
за деца (до 12 год.) 20 мин. 45 лв.

МАСАЖИ
Класически масаж 45 мин. 55 лв.
Частичен масаж 
(гръб, врат и рамене) 20 мин. З5 лв.

Лечебен масаж – цяло тяло 45 мин. 65 лв.
Лечебен масаж – частичен 20 мин. 40 лв.
Ароматерапия 45 мин. 60 лв.

Рефлексология 20 мин. 35 лв.
Лимфен дренаж – цяло тяло 45 мин. 55 лв.
Лимфен дренаж – частичен 20 мин. 30 лв.
Спортен масаж 45 мин. 70 лв.
Рефлексология за бременни 20 мин. 35 лв.
Уморени крака 20 мин. 35 лв.
Масаж с вулканични 
камъни 60 мин. 90 лв.

Детски масаж (до 12 год.) 20 мин. 35 лв.

СПЕЦИАЛНИ  
„АСТЕРА БАНСКО СПА “ ТЕРАПИИ
Планинска терапия
(вана със соли, арома пилинг 
тяло, масаж с вулканични 
камъни)

90 мин. 110 лв.

Спа „Наслада”
(рефлексология /ръце и 
крака/ масаж за тяло, масаж на 
лице)

80 мин. 120 лв.

Спа „Удоволствие”
(вана със соли, масаж – цяло 
тяло, масаж за лице)

80 мин. 110 лв.

ХИДРОТЕРАПИИ
Арома вана с капки 25 мин. 35 лв.
Арома вана със соли 25 мин. 35 лв.
Романтична вана за двама 25 мин. 55 лв.
Комбинирана вана с 
ароматни соли 45 мин. 65 лв.

VIP
VIP зона: джакузи, сауна, парна баня (за 1-4 човека)
Класически масаж за двама 6 часа / 180 лв.

Частична aроматерапия 20 мин. 30 лв.
Антицелулитна терапия 
за крака 20 мин. 35 лв.

Life as you like it.
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