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Класически масаж /цяло тяло/ 
 /full body/ Classic massage

                                                                                                                                                                                                                                            
 /гръб, ръце, крака, скалп/  Частичен масаж

 /back, arms, legs, scalp/Partial massage

                                             Масаж с топли вулканични камъни
Massage with warm volcanic stones

Лимфодренаж
Lymphatic drainage

Антицелулитен масаж
Anti-cellulite massage

Рефлексотерапия
Re�exology

Рейки масаж
Reiki massage

 /с етерични масла Alqvimia Романтично джакузи
по избор, бутилка вино Black Sea Gold и плато сезонни плодове/

 /with essential oils Alqvimia of your choice,Romantic jacuzzi
bottle of wine Black Sea Gold, seasonal fruits plate/

 by AlqvimiaТЕРАПЕВТИЧЕН ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ
 by AlqvimiаTHERAPEUTIC HEALING MASSAGE
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Borovets, Bulgaria   
t: +35970014422

  sales@festahotels.com  
www.festahotels.com 

SPA MENU § PRICES

DETOX MASSAGES MASSAGES

Етеричните масла са най-добрите съюзници в борбата с физическата умора и 
мускулната болка. Още от първата сесия, ние освобождаваме напрежението 
и разхлабваме мускулите, карайки нашите клиенти да се чувстват свободни. 
Този персонализиран масаж използва мaслата от гамата Vitality, подсилен с 
нашия продукт Rozmary Alcohol, направен според традицията на древните 
алхимици.

Essential oils are the best allies to combat physical fatigue and muscle pain. Fight
from the �rst session, we release tension and loosen muscles, making our clients 
feel free. �is personalized massage uses the oils from our Vitality Range, 
enhanced by our Rosemary Alcohol, made according to the ancestral alchemical 
tradition.

Юмейхо е превантивен и възстановителен метод, който чрез притискане, 
наместване и фиксиране на костите, теглене, изправяне и вертикален натиск, 
предпазва от болести и постига висок възстановителен резултат. Юмейхо е 
съчетание от различни методи, техники и похвати, които целят да възстановят 
равновесието в тялото. Когато чрез Юмейхо човек получи равновесие, това 
увеличава собствените му природни, жизнени сили и като резултат стига до 
максимално възстановяване на организма си.

Юмейхо се различава от всички останали познати методи /масажи, 
иропрактика, остеопатия, подобни наместващи техники и др./, по това, че се 
основава на теорията за центъра на тежестта, идеята за симeтрия и равновесие 
в човешкото тяло.

Yumeiho is a preventive and restorative method, which by pressing, adjusting and 
�xing the bones, pulling, straightening and vertical pressure, protects against 
diseases and achieves a high restorative result. Yumeiho is a combination of 
different methods, and techniques that aim to restore balance in the body. When 
a person gains balance through Yumeiho, it increases his own natural, vital forces, 
and as a result reaches the maximum recovery of his body. 

Yumeiho is different from all other known methods /massages, chiropractic, 
osteopathy, similar remedial techniques, etc./, because it is based on the theory of 
the center of gravity, the idea of symmetry and balance in the human body.

ЮМЕЙХО МАСАЖ
YUMEIHO MASSAGE

40'
5 х 40'
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Екзотичен пилинг
със скраб по избор /кафе, грозде, 

, нар, морски соли/зелен чай

Exotic peeling
with a scrub of your choice /coffee, 
grapes, , pomegranate, sea salts/green tea

Специален пилинг Феста  " "
/с винена утайка и гроздови семена/

Special peeling Festa" "
/with wine lees and grape seeds/

Ориенталски пилинг Кесе" "
/със специална ръкавица и пенно 
измиване с натурален био сапун/

Oriental peeling "Kese"
/with a special glove and foam 
washing with natural organic soap/

 Зимен почистващ пилинг с кал
 Winter cleansing peeling with mud
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цяло тяло
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full body

full body
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package of



RITUALS RITUALS
FACIAL 
TREATMENTSmin. min. min.BGN BGN BGN

QUEEN OF EGYPT 
QUEEN OF EGYPT

Заслужаваш да се чувстваш като кралица. 
Този ритуал за красота, изпълнен със соли и 
кал от Мъртво море, с екзотични аромати и 
меки нюанси на тамян и смирна, ще подмлади 
кожата ви, ще възстанови нейната красота и 
естествена привлекателност, ще повиши 
самочувствието и вътрешната ви сила. 
Оставете се да бъдете съблазнени от 
енигматичен аромат, вдъхновен от кралица 
Клеопатра, една от най-очарователните жени 
в историята.
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279/269

You deserve to feel like a queen. 
�is Beauty Ritual, performed with Dead Sea
Salt and Mud, with exotic fragrances and so� 
shades of incense and myrrh, will rejuvenate your 
skin, restoring its beauty and natural attractiveness, 
enhancing your self-esteem and your inner strength. Let yourself be seduced by an enigmatic aroma,
inspired by Queen Cleopatra, one of the most fascinating women in history. 

                                                                                   Reconnect with the pleasant feeling of peace and deep 
relaxation that we o�en forget. Going far beyond a moment of total relaxation, you will recover 
your inner harmony and connect with an attitude of respect for your own life vital rhythm. �is 
Spa Ritual consists of a combination of anti-stress body treatment, a nourishing and moisturizing 
facial treatment and energy balance that comes from Tibetan singing bowls. 

OASIS OF SERENITY 
 OASIS OF SERENITY

Свържете се отново с приятното усещане за мир и 
дълбока релаксация, които често забравяме. Изли-
зайки далеч отвъд момент на пълна релаксация, вие 
ще възстановите вътрешната си хармония и ще се 
свържете с отношение на респект към собствения 
си жизнен ритъм. Този Спа Ритуал се състои от 
комбинация от антистрес терапия за тяло, под-
хранваща и овлажняваща грижа за лицето и енерги-
ен баланс, който идва от тибетските пеещи купи.

ГРАДИНА НА ЖЕЛАНИЯТА - за Нея/за Него
 - YIN/YANGGARDEN OF WISHES

Вдъхновен от най-женствените цветя, с този ритуал вие ще промените начина си на 
преминаване през живота. Ще се чувствате по-красива, по-чувствена, по-съблазнителна, по-
жизнена, по-креативна...ще се обичате повече и ще бъдете по-уверена в себе си. Оставете се да 
бъдете съблазнени от аромата на роза, жасмин и нероли и се свържете отново с вашата 
женствена същност. Включва Alqvimical Moxa.

Inspired by the most feminine �owers, with this ritual you will change your of walking through life. 
You will feel more beautiful, more sensual, more seductive, more vital, more creative... you will love 
yourself more and you will be more sure of yourself. Let yourself be seduced by the scent of Rose, 
Jasmine and Neroli and reconnect with your Feminine Essence. Includes Alqvimical Moxa.

Every man has the potential to transform and connect with deepest energy, empowering his masculine 
power,  his essence and his magnetism. �is ritual is for those men who care, and are focused on being 
the best they can be. We will treat face, body and mind in a experience that will bring into the Light all 
your authenticity and power of seduction. Includes Alqvimical Moxa.

ETERNAL YOUTH /лице и тяло/
 /face § body/ETERNAL YOUTH

Младостта е състояние на духа. Постига холистична хармония на тялото, ума и духа, като 
възстановява и обновява жизнеността и блясъка на младостта. Още от първата сесия ще 
усетите Светлината, ще я видите върху лицето и кожата си и ще я излъчвате около себе си.

Този изключително луксозен ритуал съчетава ориенталски масажни техники, мощната 
светлина на бял кварц и ефективните свойства на нашата линия продукти Eternal Youth. 
Включва Alqvimical Moxa и Biological Age Test.

Youth is a state of the soul. It achieves the holistic harmony of body, mind and spirit, recovering and
restoring the vitality and luminosity of youth. From the �rst session, you will feel the Light, you will
see it in your face and in your skin, and you will radiate it around you. 

�is exclusive luxurious ritual
combines oriental massage techniques, the powerful light of white quartz and the effective 
properties of our Eternal Youth line of products. Includes Alqvimical Moxa.
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BODY THERAPY SILHOUETTE
Чрез кинезиологичния тест ние ще персонализираме вашата процедура във всяка от сесиите 
за отслабване или план за повторно скулптуриране. Ще изберем или комбинираме следните 
терапии:

Персонализирана терапия ESSENTIALLY BEAUTIFUL
Personalized therapy ESSENTIALLY BEAUTIFUL 

ETERNAL YOUTH
ETERNAL YOUTH

СИЯЙНИ ОЧИ
BRILLIANT EYESВсеки мъж има потенциала да се трансформира и да се свърже със своята най-дълбока енергия,

засилвайки своята мъжка сила, същността и магнетизма си. Този ритуал е за онези мъже, които 
се грижат и са фокусирани върху това да бъдат най-добрата версия на себе си. Ще третираме 
лицето, тялото и ума в преживяване, което ще изведе в Светлина цялата ви автентичност и 
сила на съблазняване. Включва Alqvimical Moxa.

РЕБАЛАНСИНГ НА ЧАКРИ by Alqvimia
 CHAKRA REBALANSING by Alqvimia

 Ще премахнем физическите блокажи благодарение на ребалансирането на 
енергийното тяло. Ще оценим 7-те чакри и ще лекуваме дисбалансите чрез 
прилагане на етерични масла.

We will eliminate physical blockages thanks to rebalancing the energy body. 
We will evaluate the 7 chakras and treat imbalances by applying essential oils.

Отслабване: Бори се с излишния обем и прилага редуциращ и липолитичен ефект, като 
помага за стимулиране на тъканите. Подобрява лимфната циркулация и подпомага 
мобилизирането на задържаните течности.
  Липоредуциращо и реструктуриращо действие. Специално се препоръчва Скулптуриране:
за намаляване на мазнините в локализирани зони и оформяне на силуета.

�rough the Kinesiology test we will personalise your treatment and apply the techniques of wood
 therapy and cupping with active ingredients such as algae, salts and purifying oils to achieve the 
desired silhouette.

 It �ghts excess volume and applies a reducing and lipolytic effect, helping to Shape reducer:
stimulate the tissues.I mproves lymphatic circulation and helps mobilize blocked �uids.

 Lipo-reducing and restructuring action. Especially indicated to reduce fat in Body sculptor:
localized areas and shape the silhouette.

 It acts by dispersing fat and �uid nodules. Indicated for areas showing orange-peel skin.Anti-cellulite:
 Firms and tones the skin, leaving it so� and moisturized.Firming:

Антицелулит: Действа чрез разпръскване на мастни и водни възли. Препоръчва се за зони с 
портокалова кожа.

 Стяга и тонизира кожата, оставяйки я мека и овлажнена.Стягане:

Вашето лице е огледало на душата. Всяка кожа е различна и може да преминем 
през различни фази, докато постигнем истински баланс. По време на 
процедурата ние ще тестваме кожата ви във всяка сесия с персонализирано 
проследяване. Ще третираме проблеми като дехидратация, дефицит на 
липиди, влошен тен, свръхчувствителност, дисбаланс на себума, отпускане, 
бръчки, пигментация, ако е необходимо.

 Antioxidant and regenerating Rejuvenation:
 Elasticity and youth Nourishment:

 Soothing, refreshing careSoothing:
 Restore balanceBalance:

 Depigmenting, lighteningWhite light:

Подмладяване: Антиоксидантна и регенерираща
  Еластичност и младостПодхранване:
  Успокояваща, освежаваща грижаУспокояване:
  Възстановяване на балансаБаланс:
  Депигментна, изсветляващаБяла светлина:

Your face is a mirror of the soul. Each skin is different, and we may go through 
different phases until we achieve true balance. During treatment, we will test 
your skin in every session with personalized follow-up. We will treat problem
such as dehydration, lipid de�ciency, congestion, oversensitivity, imbalance of
sebaceous glands, oxidation, sagging, wrinkling, pigmentation, as needed. 

�e human body in essence tends to harmony, health and perfection. If we give the body the 
care it deserves, it will respond by giving us all its youth and luminosity. Recover that harmony ,
combining our products with natural substances, marine components such as mud or seaweed, 
Earth elements such as green quartz and the contribution of Moxa �re, combined with speci�c 
anti-aging massage techniques. Includes Alqvimical Moxa.

Човешкото тяло по същество се стреми към хармония, здраве и съвършенство.  Ако дадем 
на тялото грижата, която заслужава, то ще отговори, като ни даде цялата си младост и 
блясък. Възстановете тази хармония, комбинирайки нашите продукти с естествени 
съставки, морски компоненти като кал или водорасли, земни елементи като зелен кварц и 
приноса на Moxa огъня, комбинирани със специфични техники за масаж против стареене. 
Включва Alqvimical Moxa и Biological Age Test.

Deeply regenerates the delicate skin around the eyes, reduces wrinkles and signs of  expression, de- 
congests bags and relaxes the entire area, giving back to your glance all its shine and natural beauty. 
We combine the best ALQVIMIA products, speci�c to the eye contour and the properties of jade, 
with manual draining, relaxing and decongestant techniques.

Дълбоко регенерира деликатната кожа около очите, намалява бръчките и мимическите линии, 
премахва тъмните кръгове, връщайки на вашия поглед целия му блясък и естествена красота. 
Ние комбинираме най-добрите продукти на ALQVIMIA, специфични за околоочния контур 
и свойствата на нефрита, с ръчно дрениране, релаксиращи и изглаждащи техники.
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