TELEFERIC GRAND SPA SPECIALS

Summer & winter wellbeing

WINTER OUTFIT - 75 min

222 lei

WINTER OUTFIT - 75 min

222 lei

Masaj pe pat de cuarț/ Energizant/
Tensiuni disipate
Un ritual minunat, cu bocceluțe umplute de asemenea
cu cuarț. Stratul cald de nisip se adaptează formei
corpului și-l învăluie imediat în confort. Tehnicile de
masaj manuale le completează pe acelea cu săculeții
încălziți, pentru beneficii multiple. Cuarțul este cel mai
puternic amplificator energetic de pe planetă, purifică
subtil sufletul conectând planul fizic cu cel mental!

Hot Sand therapy / Energizing / De-stressing

Parfum de mentă și lămâie!

Fragrance of Mint and Lemon!

BAIA ÎN BERE - 40 min

1 pers. 169 lei
2 pers. 222 lei
Stimulează metabolismul/ Piele mai fermă și
hrănită/ Înalță spiritul și inspiră fericirea
Nu, nu e o greșeală! Numele chiar, al îmbăierii în malț și
hamei, a cărei istorie merge înapoi până în Evul Mediu,
face inima domnilor să bată mai repede și le încântă la
fel de mult pe doamne. Vă invităm să gustați!
Adaosuri de ulei de macadamia și calendulă potentează
efectele. Ingredientele prețioase se introduc
într-un săculeț de iută și se dizolvă în apa din cadă.
Săculețul folosește și pentru exfolierea pielii. Un masaj
lung după o baie în bere e cea mai bună alegere.

BEER BATH - 40 min

Nu se recomandă limpezirea după baie, un duș de
curățire este necesar chiar înaintea tratamentului.
Pentru cupluri sau singles!

Rinse is not recommended after bathing. A purifying
shower should be taken right before the treatment.
For couples or singles!

A wonderful ritual using small bags filled with quartz.
The warm layer of sand adapts to the body and provides
an immediate comfort. Manual massage techniques
complement those with heated bags for multiple
benefits. Quartz is the most powerful energizer on the
planet, purifying the soul by connecting the
body and mind.

1 pers. 169 lei
2 pers. 222 lei
Stimulates metabolism / Firm, nourished skin/ Put
your spirit on high and inspires happiness
No, it’s not a mistake! Bathing in malt and hops, goes
back to history until the Middle Ages, makes the
gentlemen’s heart beat faster and delights the ladies,
too. Be our guests and enjoy it! Macadamia and
calendula oil enhance the benefits. The precious
ingredients in a jute bag are dissolved in the bathtub.
The jute bag is also used to exfoliate the skin. A long
massage after bathing in beer is the best choice.

HIGHLANDERS BEST SPA FACIALS

Nature knows the secret to regenerate...

APPLE NECTAR - 55 min

169 lei

Hidratare intensă / piele radiantă
Este un tratament facial clasic dedicat în primul rând
tenurilor cu linii de deshidratare. Celulele stem dintr-o
specie de măr roșu, hidratează intens și activează pielea,
care rezultă vizibil mai netedă. Masajul deosebit de relaxant în puncte de presiune, al feței, gâtului, decolteului și
scalpului, lasă pielea radiind de frumusețe. */**
FOR SKIERS (and not only) - 55 min

169 lei

Tratament S.O.S./efect calmant/piele hrănită
Este pentru tenul stresat de vânt și soare, dar potrivit și
tenurilor care au nevoie de hrănire în profunzime sau
celor sensibile. Celulele stem din gălbenuș de ou, acizii grași
din omega 3 și omega 6, uleiul de jojobă și vitamina A sunt
ingredientele de bază. Experiența este completată cu un
masaj gentil ce include și scalpul la final. */**
CRÈME DE LA CRÈME - 75 min

222 lei

Prețios/anti-ageing/revitalizant
Caviarul, un atribut al luxului, este un ingredient ales
pentru pielea matură care are nevoie de regenerare intensă.
Extractul de rozmarin, uleiul de avocado și vitamina E
completează un perfect cocktail de întinerire pentru piele.
Tratamentul include și o ingrijire completă a mâinilor. */**
THALLASA VITA - 75 min

222 lei

Efect lifting/vitalitate/hidratare intensă
Tratamentul este dedicat în special tenurilor lipsite de
fermitate și cu linii profunde. Masajul stimulant și activele
puternice ale măștii peel off cu alge marine, redefinesc
ovalul fetei pentru un ten vizibil întinerit. **

APPLE NECTAR - 55 min

169 lei

Intense moisture / radiant skin
It is a classical facial treatment mainly dedicated to
dehydrated skin. Stem cells from a red apple species
intensely moisturize and activate the skin, for visible
smoothness. A very relaxing massage in pressure points on
face, neck, décolleté and scalp, leaves the skin
beautifully radiant. */**
FOR SKIERS (and not only) - 55 min

169 lei

S.O.S .treatment / calming effect / nurtured skin
Counteracts the wind and sun aggressions on the skin, it is
ideal for those who need deep nourishment and for sensitive
skin. Stem cells from egg yolk, fatty acids, omega 3 and
omega 6, jojoba oil and vitamin A are the basic ingredients.
The experience is completed with a gentle face and
scalp massage. */**
CRÈME DE LA CRÈME -75 min

222 lei

Precious / anti-ageing / revitalizing
Caviar, an attribute of luxury is an ingredient selected for
mature skin that needs regeneration. Rosemary essential oil,
avocado oil and vitamin E represent a perfect cocktail for
skin rejuvenation.
The treatment also includes complete hands care. */**
THALLASA VITA - 75 min

222 lei

Lifting effect / vitality / intense hydration
The treatment is dedicated especially to the skin with lack of
firmness and with deep lines. The stimulating massage and
the powerful effects of seaweed peel off mask
redefine the facial oval for a visible rejuvenated skin. **

* Tratamente cu celule stem, regeneratoare ale pielii prin excelență.
** În toate tratamentele se folosesc și produse cu unt de capră, excelent pentru tenurile sensibile, ingredient recomandat și
pentru tenurile cu alergii sau eczeme.
* The stem cell treatments truly regenerate the skin.
** All treatments are using goat butter products with excellent effects on sensitive skin.
Goat butter is also recommended for allergies or eczema.

BODY TREATMENTS

Holiday destination: good health

79 lei

FIT & MORE – 30 min

FIT & MORE - 30 min

79 lei

Piele purificată/ remineralizată/
îmbunătățește oxigenarea celulară
De ce să vă exfoliați corpul? Pentru felul în care o să vă simțiți
după! Procedeul de masare a corpului cu cristale de sare și
uleiuri esențiale e atât de stimulant încât vă veți simți ca
după o activitate fitness. Îmbunătățește circulația nu doar
la nivelul pielii, ci în întregul corp, iar creierul primește mai
mult oxigen. Beneficiile sunt infinite!

Pure skin/re-mineralization/
cellular oxygenation
Why to exfoliate your skin? For the way you will feel
afterwards! The body massage with salt crystals and
essential oils is as stimulating as a fitness activity. Improves
blood flow not only in the skin, but for the entire body, and the
brain receives more oxygen. The benefits are endless!

CATAPLASME,
iți iau durerea cu mâna... – 30 min/aplicație

SOOTHING BALM PACKS,
Immediate pain relief ... - 30 min / application

AFTERNOON DETOX 1 aplicație
79 lei
Cataplasmă cu fân alpin pentru ficat/ajută în procesul
de detoxifiere/stimuleazâ metabolismul
Cataplasmă caldă, 30 X 35 cm,
recomandată după masa de prânz.

AFTERNOON DETOX 1 application
79 lei
Alpine hay cataplasm for liver - helps the detoxification
process / stimulates metabolism
Warm cataplasm, 30 X 35 cm
Recommended after lunch.

ARGILĂ GALBENĂ
250 lei
Apre Ski/Pentru inflamații/vânătăi/dureri musculare/
arsuri solare
Cataplasme reci, 25 X 33 cm,
10 cataplasme (în 5 aplicații)

YELLOW CLAY
Apres Ski / positive effects on inflammation /
bruises / muscle pain / sunburns
Cold cataplasm, 25 X 33 cm
10 cataplasms (5 applications)

250 lei

MOOR, PEAT MUD
Aching joints and rheumatic pains /
cold extremities / muscle pain / Apres ski
Warm cataplasms, 29 X 37 cm
10cataplasms (5 applications)

250 lei

MOOR, NĂMOL DE TURBĂ
Dureri articulare și reumatismale/
extremități reci /dureri musculare/Apre ski
Cataplasme calde, 29 X 37 cm
10 cataplasme (în 5 aplicații)

250 lei

În timpul cataplasmelor se masează altă parte a corpului pentru relaxare.
100% naturale, din regiunea Salzburg
Fară efecte secundare!
During cataplasms application, we massage other body areas for relaxation.
Natura 100%, from Salzburg area
No side effects!

BODY TREATMENTS

Detox & More

SEA OF LIFE – 55 min

169 lei

Remineralizare/ detoxifiere/ tonifiere/ remediu pentru:
circulație periferică deficitară, retenție de apă, celulita
Superioritatea tratamentelor cu ingrediente marine este
cunoscută! Pielea este exfoliata eficient cu un produs pe
bază de alge, sare de mare și enzime din papaia și fructul
pasiunii. O argilă marină îmbogățită în alge din Marea Menor,
la care se adaugă ulei esențial de scorțișoară, devine o
formulă puternică de împachetare a corpului pentru drenare
și detoxifiere. Rezultate remarcabile!
DETOX & MORE - 55 min

169 lei

Remediu pentru: Dureri musculare și crampe,
reumatism și artrită, osteoporoză, mâini și picioare
reci / Apre ski
Argilele sunt campionii detoxifierii și sunt unele dintre cele
mai vechi și mai eficiente remedii naturale. Corpul este
învelit la cald în argilă marină, apoi masat cu un amestec de
sare de Bazna și ulei esențial de Ienupar, Cimbru și Lavanda.
Experiența purificatoare poate continua în baia de vapori.
Tratamentul aduce o relaxare profundă, mineralizează și
alină dureri.
CRÈME DE LA CRÈME BODY – 55 min

169 lei

Nutritiv / puternic hidratant / piele întinerită
Pielea matură în special are nevoie de o împachetare în
cremă la intervale regulate. După o exfoliere uscată cu
cânepă de sisal urmează o baie de vapori pentru
deschiderea porilor. Corpul este învelit apoi la cald în cremă
cu celule stem din galbenuș de ou și unt de capră iar
surplusul se masează delicat în piele, pentru un
finish de catifea.

SEA OF LIFE – 55 min

169 lei

Remineralizing/ detoxifying / tonifying / cure for:
poor circulation, water retention, cellulite
Marine ingredients are superior. The skin is effectively
exfoliated using products with algae, sea salt
papaya and passion fruit enzymes. A marine clay enriched in
algae from Menor Sea and cinnamon essential oil turn into a
powerful formula to detox and drain the body.
Outstanding results!
DETOX & MORE - 55 min

169 lei

Remedy for: aching muscles and cramps, rheumatism
and arthritis, osteoporosis, cold hands and feet / Apres ski
Clays are champions of detoxification and are some of the
oldest and most effective natural remedies. The body is
wrapped in warm marine clay, and then massaged with a
mixture of Romanian salt from Bazna, juniper, thyme and
lavender essential oil. Cleansing can continues in our steam
bath. The treatment ensures deep relaxation and
relieves pain.
CRÈME DE LA CRÈME BODY – 55 min

169 lei

Nourishing / supreme moisture / rejuvenated skin
Mature skin needs regular cream wraps. After a dry exfoliation
with natural sisal nest, a steam bath will open your pores.
A body wrap with Charismon stem cells cream and goat
butter follows up and the nourishing composition is gently
massaged into the skin at the end for a velvet finish.

MASSAGES AT TELEFERIC

The best of wellbeing

HOT STONE – 75 min

222 lei

Masaj cu pietre calde / Relaxare profundă / Eliminarea
stressului și a oboselii cronice
Este considerat cel mai eficient tratament spa pentru
reducerea stresului! Combină efectele terapeutice ale
masajului cu pietre bazaltice încalzite, cu acelea ale
masajului manual profund. Uleiul esențial de Pin e plăcut
răcoritor și combate epuizarea fizică și mentală.
„PAS ÎN DOI” – 55 min

349 lei

Timp de calitate petrecut împreună!
Pentru parteneri, prieteni, mamă și fiică! Relaxați-vă
împreună în camera noastră special destinată masajelor în
tandem. Formula noastră: Lavanda, Ienupăr și Salvie!
POIANA CU SOARE – 55 min

169 lei

Conectați-vă cu natura!
Masaj aromatic, adaptat nevoilor dumneavoastră. Tehnicile
de masaj detensionează musculatura iar uleiurile esențiale
acționează subtil dar eficient și în profunzime. Aromele
deschid sufletul, predispun la liniște, reflecție și meditație!

HOT STONE -75 min

222 lei

Hot stone massage / deep relaxation / eliminates stress
and chronic fatigue
It is considered the most effective spa treatment for stress
reduction! It combines the effects of massage with warm
basaltic stones with those of deep manual therapy. The pine
essential oil is pleasantly refreshing and fights physical and
mental exhaustion.
“SIDE BY SIDE” - 55 min

349 lei

Quality time spent together!
For partners, friends, mother and daughter! Find relaxation in
our couples room therapy.
Our formula: Lavender, Juniper and Sage!
THE SUNNY MEADOW - 55 min

169 lei

Connect with nature!
Aromatic massage, adapted to your needs.
Our massage techniques reduce muscle stress, while
essential oils provide deep and subtle, but effective results.
Fragrances open the soul, inspire peace, reflection
and meditation!

MASSAGES AT TELEFERIC

How would you like to feel after your massage?

SPA TESTER – 30 min

109 lei

Masajul spatelui, gâtului și umerilor,
cele mai comune zone de acumulare a tensiunilor.
Și scalpul e masat în puncte de presiune, la final, pentru o și
mai bună relaxare.
FOR SKIERS AND NOT ONLY... – 30 min

109 lei

Masajul tălpii piciorului,
aduce nu numai alinare picioarelor obosite, dar presiunile
în certe puncte ajută corpul să se echilibreze și este deosebit
de relaxant.
AHH- MAZING... Masaj scalp – 30 min

109 lei

Excelent remediu pentru durerile de cap / insomnii /
anti-stres.
Se masează zona umerilor, gâtului, scalpului și feței.
O selecție de uleiuri esențiale completează experiența.
ALTE MASAJE - 55 min
- 75 min
Sport masaj / Thai / Shiatsu / Ayurvedic ș.a.

169 lei
222 lei

Notă: Pentru alte masaje este nevoie să verificați
disponibilitatea terapeuților noștri care sunt specializați în
astfel de tehnici.

SPA TESTER - 30 min

109 lei

Back, neck and shoulders massage
the most common areas that accumulate tensions.
A scalp massage at the end for the perfect relaxation.
FOR SKIERS AND NOT ONLY ... - 30 min

109 lei

Sole pressure points massage,
relieves tired feet, while pressure applied to specific points
balances the body, ensuring special relaxation
AHH-MAZING... Scalp massage - 30 min

109 lei

An excellent remedy for headache/insomnia/stress relief
It includes shoulders, neck and face, too.
A selection of essential oils completes the experience.
OTHER MASSAGES - 55 min
- 75 min
Sports massage / Thai / Shiatsu / Ayurvedic e.i.

169 lei
222 lei

Note: For these type of massage, please check the availability
of our therapists, specialized in such techniques.

ESCAPE JOURNEYS

Mountain wellbeing at Teleferic Grand Spa

Acordați-vă un timp mai generos pentru o refacere totală a corpului și a minții.
Aliatul nostru este natura montană, în ritualuri spa vindecătoare.
Give yourself generous time for a total body and mind recovery.
Our ally is mountain nature in healing spa rituals.

SPA @TELEFERIC - 95 min
Baia în bere
Masaj aromatic al corpului, 55 min

1 pers. 279 lei
2 pers. 469 lei

SPA @TELEFERIC - 95 min
Beer bath
Aromatic body massage, 55 min

1 pers. 279 lei
2 pers. 469 lei

RITUAL POIANA CU SOARE - 100 min
279 lei
Masaj aromatic, 75 min
Minifacial - exfolierea tenului, mască cremă nutritivă,
hidratare intensă

THE SUNNY MEADOW - 100 min
279 lei
Aromatic massage, 75 min
Mini facial - exfoliation, nourishing mask, intense hydration

CRÈME DE LA CRÈME JOURNEY - 110 min
289 lei
Crème de la Crème body
Alege unul dintre tratamentele noastre faciale, de 55 min

CRÈME DE LA CRÈME JOURNEY! -110 min
Crème de la Crème body
Choose one of our facial treatment, 55 min

CARPATHIAN SPRINT - 120 min
289 lei
FIT & More, exfoliere cu sare urmată de Baie de vapori
Masaj energetic, 75 min

CARPATHIAN SPRINT -120 min
289 lei
FIT & More, salt exfoliation, followed by steam bath
Energizing massage, 75 min

289 lei

