




SENSE SPA

Escape the hectic daily life and find exquisite relaxation for your body and mind in Sense Spa. Pamper 
yourself and discover this oasis of harmony in the heart of Sofia. A choice of 4 treatment rooms, 15m 
stainless steel indoor pool, two round pools with cold and hot water, steam bath and contemporary sauna 
looking over a patio, last generation Fitness center with state-of-the-art Technogym equipment designed 
by Antonio Citterio. 

an environment of distinct luxury and elegance. A unique patio, discreet daylight, wood, stone, steel and 
water co-exist in complete balance and contribute to a holistic experience of wellness. 
Complete your journey to pure relaxation, tranquility, beauty and well-being by enjoying our truly immersive 
face and body ESPA treatments in the expert hands of our outstanding therapists.

Избягайте от забързаното ежедневие и се потопете в свят на спокойствие и релакс за тялото 
и ума в Sense Spa. Поглезете себе си и открийте този оазис на хармония в сърцето на София. 
Sense Spa разполага с 4 кабини за процедури, 15 метров иноксов басейн, два кръгли басейна със 
студена и топла вода, парна баня и сауна с гледка към патио, фитнес, оборудван с последно поко-
ление уреди Technogym по дизайн на Антонио Читерио.
Нашите гости и членовете на Sense Spa могат да се насладят на незабравимо преживяване в 
елегантната обстановка на един различен лукс. Дискретна дневна светлина, дърво, камък, сто-
мана и вода съжителстват в съвършен баланс и допринасят за вашето уелнес изживяване. 
Завършете вашето пътуване в света на релакса, хармонията и красотата, като се оставите 
в ръцете на нашите опитни терапевти и процедурите за лице и тяло на един от лидерите в 
СПА индустрията - английската марка ESPA.



ESPA FACIALS
 
ESPA facials begin with a detailed consultation and in-depth skin 
analysis using SkinVisionTM technology to identify skin conditions not 
visible to the naked eye. Your facial is specifically tailored to you, to 
include cleansing, exfoliation, a treatment specific massage, mask, 
intensive serum and a scalp massage. Our therapist will choose all 
skincare products according to your individual needs to achieve the 
best possible results. 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛИЦЕ

Процедурите на ЕСПА за лице започват с подробна 
консултация и анализ на кожата с помощта на технологията 
SkinVisionTM, за идентифициране състоянието на кожата, 
което не е видимо с просто око. Те са персонализирани, 
съобразени са с вашите конкретни нужди и състоянието на 
кожата. Включват почистване, ексфолиране, специален масаж, 
маска и серум с интензивно действие, и скалп масаж. 
Продуктите грижа за кожата се избират с помощта на вашия 
терапевт и според индивидуалните ви  нужди, за да осигурят 
възможно най-добрите резултати.



OPTIMAL SKIN PRO-FACIAL
ОПТИМАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА          

This facial instantly revives and brightens the complexion using 
deep brush cleanse with Clarisonic™. It is designed to rebalance, 
hydrate and revitalize while helping to protect against environ-
mental damage and delay the early, invisible signs of ageing. 
Optimal ProFacial is for all skin types and all ages.

Тази процедура за лице моментално съживява и придава 
сияен блясък на лицето, с помощта на дълбоко почистване 
с четка Clarisonic™. Създадена да ребалансира, хидратира 
и ревитализира кожата, предпазвайки я от вредното 
влияние на околната среда. Подходяща е за всеки тип и 
възраст кожа. 

AGE-DEFYER FACIAL
ПОДМЛАДЯВАЩА ГРИЖА        

A luxurious and regenerating facial for maturing skin to help 
minimize lines and wrinkles around the eyes, neck, lips and jawline 
to help combat the signs of ageing. This treatment visibly 
improves the appearance of the skin by using special age-defying 
massage techniques and a selection of age-defying products. 

Луксозна регенерираща процедура за лице, която 
подпомага борбата с признаците на стареене и намалява 
фините линии около очите, шията, устните и брадичката. 
Тази процедура видимо подобрява външния вид на кожата 
с помощта на специални масажни техники и подходящи 
продукти за сияние и младост.

RE-HYDRATOR FACIAL
ХИДРАТАЦИЯ И МЕКОТА      

An intensive and regenerating facial for dehydrated skin leaving it 
supple and deeply nourished.

Интензивна и регенерираща процедура за лице за 
дехидратирана кожа, която подобрява еластичността и 
подхранва кожата в дълбочина. 

DE-SENSITISER FACIAL
УСПОКОЯВАЩА ГРИЖА

A comforting facial for sensitive skins prone to redness and 
irritation, leaving skin calmed and nourished. 

Процедура за лице, която създава усещане за комфорт, 
подхранва  и успокоява чувствителната, склонна към 
зачервявания кожа. 

SKIN PURIFYING FACIAL 
ПОЧИСТВАНЕ И МАТИРАНЕ 

А deep cleansing facial helps to regulate oil secretions and refine 
open pores encouraging a more balanced and clearer complexion.

Дълбоко почистване на лицето. което регулира себумната 
секреция и изглажда широките пори, оставяйки кожата с 
по-ясен и сияен тен.

70 minutes

70 minutes

60 minutes

SKIN RADIANCE FACIAL 
СИЯНИЕ И МЛАДОСТ 

This revitalising facial treatment helps refresh tired skin, giving a 
noticeably brighter and naturally radiant appearance. 

Тази ревитализираща процедура за лице видимо освежава 
уморената кожа, озарява и просветлява тена. 

60 minutes

60 minutes

60 minutes





ESPA FACIALS MEN                                                                 
ПРОЦЕДУРА ЗА ЛИЦE – МЪЖЕ           

Whether your skin needs a deep cleanse, a healthy glow, soothing 
or hydrating, we encourage our male guests to experience this 
personalised treatment that combines a relaxing  shoulder, neck, 
face  and scalp massage with a tailored solution to your skin’s 
needs.  Choose from the following: Age-Rebel, Re-Hydrator or 
Balancing.

Независимо дали кожата  се нуждае от дълбоко 
почистване, здравословно сияние, успокояване или 
хидратация, ние препоръчваме на мъжете да изпитат 
удоволствието от тази персонализирана процедура, която 
комбинира релаксиране на раменете, врата, лицето и скалп 
масаж. Съобразена с индивидуалните потребности. 
Изберете между: Подмладяваща грижа, Хидратация и 
мекота, Почистване и матиране.

60 minutes EYE TREAT                                                                
ГРИЖА ЗА ОЧИТЕ           

Add the special 10-Minute Eye Treatment to any of our ESPA 
facial. An e�ective firming and hydrating treatment, helping to 
reduce the appearance of fine lines and pu�ness.

Добавeте специалната 10 минутна грижа за очи към 
процедурата  ви за лице на ESPA. Ефективна стягаща и 
хидратираща терапия, която изглажда фините линии и 
намалява подпухналостите.        

10 minutes

CREAM FACIAL MASK                                                                
МАСКА ЗА ЛИЦЕ           

Add one of the ESPA cream facial masks to your face or body 
treatment to help your skin look flawless. You can choose 
between purifying, lift and firm, radiance or hydrating.

Добавете професионална маска за лице на ESPA към 
вашата процедура за лице или тяло, за да  бъдете сияйни. 
Изберете между почистваща, стягаща, за сияен тен или 
хидратираща.

SCALP MASSAGE                                                                                                                                    
СКАЛП МАСАЖ                                                                              

Find your inner calm with this deeply relaxing and soothing 
treatment for mind and body, using ESPA Pink Hair & Scalp Mud 
to leave your scalp nourished and to free your mind.

Открийте вътрешен покой с тази дълбоко релаксираща и 
отпускаща процедура за тялото и ума. Нанасянето на 
маска на ESPA с розова глина ще остави скалпа ви 
подхранен и ще изтрие негативните мисли. 

20 minutes

EXPRESS FACE TREATMENT                                                      
ЕКСПРЕСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ЛИЦЕ                                             

Every Express Facial is customized for each skin type, according 
to your needs. Incorporating cleanse, exfoliation, massage or 
mask and application of eye and face moisturizer.

Всяка експресна процедура за лице е съобразена с типа 
кожа и индивидуалните нужди. Включва почистване, 
ексфолиране, масаж или маска, нанасяне на крем за очи и 
крем за лице.

30 minutes



CREAM FACIAL MASK                                                                
МАСКА ЗА ЛИЦЕ           

Add one of the ESPA cream facial masks to your face or body 
treatment to help your skin look flawless. You can choose 
between purifying, lift and firm, radiance or hydrating.

Добавете професионална маска за лице на ESPA към 
вашата процедура за лице или тяло, за да  бъдете сияйни. 
Изберете между почистваща, стягаща, за сияен тен или 
хидратираща.

BODY TREATMENTS

We o�er a huge range of body 
treatments and massages, each one 
designed and tailored specifically to 
ensure you experience the best 
physical and emotional therapeutic 
benefits depending on your needs. 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО

Предлагаме голямо разнообразие 
от процедури и масажи за тяло, 
специално създадени, за да ви 
обгрижат и да ви доставят 
максимално удоволствие. Всяка 
процедура започва с индивидуална 
консултация, за да даде 
възможност на нашите опитни 
терапевти да постигнете заедно 
най-добрите физически и 
терапевтични резултати. 



BODY RITUAL
РИТУАЛ ЗА ТЯЛО           

Following body exfoliation, a Marine Algae or Mud wrap is applied 
and the scalp gently massaged. Once you have taken a refreshing 
shower, a tailor made aromatherapy massage takes place, leaving 
you with a sense of well-being, cleansed and revitalised.
Includes: Body exfoliation – Algae or Mud wrap – Scalp massage 
– Aromatherapy full body massage

След ексфолиране на кожата на  тялото се нанася  маска 
от морски водорасли или морска глина, а през това време 
се наслаждавате на масаж на скалпа.  След освежаващия  
душ терапевтът продължава с ароматерапевтичен 
масаж.  Чувствате се освежени и ревитализирани.
Включва: Ексфолиране на тялото - Маска с морска глина или 
водорасли - Масаж на скалпа - Ароматерапевтичен масаж 
на цяло тяло.

120 minutes

BACK, FACE & SCALP RITUAL
with or without hot stones                                                                                                                                                                                                                                  
РИТУАЛ ЗА ГРЪБ, ЛИЦЕ И СКАЛП
с или без горещи камъни          

Perfect for anyone, this luxurious ritual begins with a soothing 
back massage to ease away stress and tension. Followed by a 
personalized ESPA facial, a scalp massage completes the 
treatment for total balance in both body and mind. If you desire 
to include hot stones it will brings about total balance in the body, 
which aids the natural healing process.
Includes: Back massage - Personalized facial – Scalp massage

Перфектен за всеки, този луксозен ритуал започва с 
отпускащ масаж на гърба, за да ви освободи от 
натрупания стрес и напрежение. Следва персонализирана 
ESPA процедура за лице и завършва с невероятен скалп 
масаж, който ще балансира тялото и ума ви. По желание 
добавянето на горещи вулканични камъни ще уравновеси 
тялото и ще засили естествения лечебен процес в него.
Включва: Масаж на гърба – Персонализирана процедура за 
лице – Масаж на скалпа

60/90 minutes

BODY, FACE & SCALP RITUAL
with or without hot stones                                                                                                                                                                                                                                  
РИТУАЛ ЗА ТЯЛО, ЛИЦЕ И СКАЛП
с или без горещи камъни                                                    

This ESPA ritual is a pleasure for the whole body, face and scalp 
and starts with full body aromatherapy massage with or without 
hot stones using essential oils to relieve muscle tension. The use 
of hot stones brings about total balance in the body, which aids 
the natural healing process. After the unique aromatherapy 
massage you will continue with ESPA facial specifically tailored to 
you. To complete the ritual you will experience mind-blowing scalp 
massage.
Includes: Full body massage - Personalized facial – Scalp 
massage

Този ESPA ритуал е истинска наслада за тялото, лицето и 
скалпа. Започва с ароматерапевтичен масаж на цялото 
тяло с или без горещи камъни и етерични масла за 
отстраняване на мускулното напрежение. Използването на 
горещи вулканични камъни балансира тялото и засилва 
естествения лечебен процес. Ритуалът продължава с 
персонализирана ESPA процедура за лице и завършва с 
изключително отпускащ масаж на скалпа. 
Включва: Масаж на цяло тяло – Персонализирана процедура 
за лице – Масаж на скалпа

90/120 minutes



BACK, FACE & SCALP RITUAL
with or without hot stones                                                                                                                                                                                                                                  
РИТУАЛ ЗА ГРЪБ, ЛИЦЕ И СКАЛП
с или без горещи камъни          

Perfect for anyone, this luxurious ritual begins with a soothing 
back massage to ease away stress and tension. Followed by a 
personalized ESPA facial, a scalp massage completes the 
treatment for total balance in both body and mind. If you desire 
to include hot stones it will brings about total balance in the body, 
which aids the natural healing process.
Includes: Back massage - Personalized facial – Scalp massage

Перфектен за всеки, този луксозен ритуал започва с 
отпускащ масаж на гърба, за да ви освободи от 
натрупания стрес и напрежение. Следва персонализирана 
ESPA процедура за лице и завършва с невероятен скалп 
масаж, който ще балансира тялото и ума ви. По желание 
добавянето на горещи вулканични камъни ще уравновеси 
тялото и ще засили естествения лечебен процес в него.
Включва: Масаж на гърба – Персонализирана процедура за 
лице – Масаж на скалпа

BODY, FACE & SCALP RITUAL
with or without hot stones                                                                                                                                                                                                                                  
РИТУАЛ ЗА ТЯЛО, ЛИЦЕ И СКАЛП
с или без горещи камъни                                                    

This ESPA ritual is a pleasure for the whole body, face and scalp 
and starts with full body aromatherapy massage with or without 
hot stones using essential oils to relieve muscle tension. The use 
of hot stones brings about total balance in the body, which aids 
the natural healing process. After the unique aromatherapy 
massage you will continue with ESPA facial specifically tailored to 
you. To complete the ritual you will experience mind-blowing scalp 
massage.
Includes: Full body massage - Personalized facial – Scalp 
massage

Този ESPA ритуал е истинска наслада за тялото, лицето и 
скалпа. Започва с ароматерапевтичен масаж на цялото 
тяло с или без горещи камъни и етерични масла за 
отстраняване на мускулното напрежение. Използването на 
горещи вулканични камъни балансира тялото и засилва 
естествения лечебен процес. Ритуалът продължава с 
персонализирана ESPA процедура за лице и завършва с 
изключително отпускащ масаж на скалпа. 
Включва: Масаж на цяло тяло – Персонализирана процедура 
за лице – Масаж на скалпа





SIGNATURE RITUALS
АВТОРСКИ РИТУАЛИ

SENSE RITUAL                                                               
SENSE РИТУАЛ        

This luxurious treatment is specifically designed to rejuvenate you 
from head to toe. This ritual starts with gentle exfoliation of your 
feet, followed by relaxing body massage using a virgin coconut 
oil. Finishing with scalp massage and nourishing facial mask to 
leave your skin glow. 
Includes: Foot exfoliation - Body and scalp massage - Nourishing 
facial mask.

Тази луксозна процедура е специално създадена да ви 
обгрижи от главата до петите. Ритуалът започва с нежно 
ексфолиране на ходилата, следва релаксиращ масаж с 
натурално кокосово масло и завършва с подхранваща маска 
за лице и масаж на скалпа. Кожата остава мека и сияйна.
Включва: Eксфолиране на ходилата – Mасаж на тялото и 
скалпа – Подхранваща маска за лице.

60/90 minutes

ROSE RITUAL                                                               
ROSE РИТУАЛ        

This signature treatment starts with gentle exfoliation of your 
back, followed by full body personalized massage to relax and 
unwind the muscles, whilst also treating the skin to Bulgarian rose 
products, full of antioxidants to promote healthy and radiant skin. 
Finishing with scalp massage and nourishing facial mask to leave 
your skin glow.
Includes: Back exfoliation - Body and scalp massage - Nourishing 
facial mask.

Тази авторска процедура започва с нежно ексфолиране на 
гърба, последвано от масаж на цялото тяло, за да 
релаксирате и разпуснете мускулите, като същевременно 
третирате кожата с продукти от българска роза, 
наситени с антиоксиданти. Ритуалът завършва с масаж 
на скалпа и подхранваща маска за лице, за да изглежда 
кожата ви блестяща.
Включва: Ексфолиация на гърба - Масаж на тялото и скалпа 
- Подхранваща маска за лице.

60/90 minutes



BODY BRUSH AND POLISH                                                           
ЕКСФОЛИРАНЕ С ЧЕТКА И ЕКСФОЛИРАЩ ПРОДУКТ                               

This exfoliating treatment combines body brushing and body 
exfoliation. Improves the skin tone, boosts cell renewal, helps 
reduce the appearance of cellulite due to increase circulation, 
smooth and brighten the skin. 

Тази ексфолираща процедура комбинира почистване на 
тялото с четка и ексфолиращ продукт. Тонизира кожата, 
стимулира клетъчното обновяване, намалява целулита, 
засилвайки микроциркулацията, изглажда и озарява 
кожата.

DETOXIFYING SALT & OIL SCRUB                                                               
СКРАБ С МОРСКИ СОЛИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА                                  

This exceptional skin softening body exfoliation combines sea 
salts with essential oils to leave your skin nourished, smooth and 
supple. Perfect as a stand-alone treatment, or in preparation for 
a body massage. 

Това изключително изглаждащо и омекотяващо 
ексфолиране на кожата комбинира морски соли с етерични 
масла. Кожата е гладка, еластична и подхранена. 
Процедурата е перфектна като самостоятелна или  като 
подготовка за масаж на тяло.

25 minutes25 minutes

ESPA EXFOLIATION AND WRAPS
ESPA ЕКСФОЛИРАЩИ ПРОЦЕДУРИ

BODY WRAP                                                                                                                                     
ДЕТОКС МАСКА ЗА ТЯЛО                             

A complete body wrap of Marine Mud or Algae Gel combined 
with Detoxifying Body Oil is blended and applied to help purify 
the body and hydrate the skin. The treatment ends with a mind 
calming scalp massage for ultimate relaxation.

Нанасянето на глинена или детоксикираща маска за тяло с 
водорасли смесени с детоксикиращо олио спомага за 
прочистване на тялото и хидратация на кожата. 
Процедурата завървша с отпускащ масаж на скалпа, за да 
релаксирате.

30 minutes

DETOXIFYING BODY TREATMENT                                                                                                                                     
ДЕТОКС ПРОЦЕДУРА ЗА ТЯЛО                             

This treatment combines  body brushing and body wrap. After the 
exfoliation a Marine Algae or Mud wrap is applied and the scalp 
gently massaged. The skin is soft and smooth.

Тази процедура комбинира почистване на тялотo с четка 
и ексфолиращ продукт, маска с морски водорасли или 
морска глина, и релаксиращ масаж на скалпа. Кожата е 
кадифено гладка.

60 minutes



DETOXIFYING SALT & OIL SCRUB                                                               
СКРАБ С МОРСКИ СОЛИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА                                  

This exceptional skin softening body exfoliation combines sea 
salts with essential oils to leave your skin nourished, smooth and 
supple. Perfect as a stand-alone treatment, or in preparation for 
a body massage. 

Това изключително изглаждащо и омекотяващо 
ексфолиране на кожата комбинира морски соли с етерични 
масла. Кожата е гладка, еластична и подхранена. 
Процедурата е перфектна като самостоятелна или  като 
подготовка за масаж на тяло.

BODY WRAP                                                                                                                                     
ДЕТОКС МАСКА ЗА ТЯЛО                             

A complete body wrap of Marine Mud or Algae Gel combined 
with Detoxifying Body Oil is blended and applied to help purify 
the body and hydrate the skin. The treatment ends with a mind 
calming scalp massage for ultimate relaxation.

Нанасянето на глинена или детоксикираща маска за тяло с 
водорасли смесени с детоксикиращо олио спомага за 
прочистване на тялото и хидратация на кожата. 
Процедурата завървша с отпускащ масаж на скалпа, за да 
релаксирате.

DETOXIFYING BODY TREATMENT                                                                                                                                     
ДЕТОКС ПРОЦЕДУРА ЗА ТЯЛО                             

This treatment combines  body brushing and body wrap. After the 
exfoliation a Marine Algae or Mud wrap is applied and the scalp 
gently massaged. The skin is soft and smooth.

Тази процедура комбинира почистване на тялотo с четка 
и ексфолиращ продукт, маска с морски водорасли или 
морска глина, и релаксиращ масаж на скалпа. Кожата е 
кадифено гладка.



ESPA AROMATHERAPY                                                                                    
ESPA АРОМАТЕРАПИЯ                                                      

ESPA aromatherapy massage is essential, professional and 
specific, using a blend of individually chosen oils. A personal 
consultation will ensure that you receive a unique treatment to suit 
your specific needs. Choose from the following: Detoxifier, 
De-Stresser, Muscle Relaxer, Jet Lag Reviver, Immune Booster, 
Energiser.

При Ароматерапевтичния масаж на ESPA се използва смес 
от индивидуално избрани масла според предпочитанията. 
Персоналната консултация ви гарантира, че ще се 
насладите на уникален масаж, който отговаря на вашите 
конкретни потребности. Изберете между следните: 
Детоксикиращ, Антистрес, Релаксиращ, Джет лаг масаж, 
Имуностимулиращ, Енергизиращ.

25/55/85 minutes

BODY MASSAGES
МАСАЖИ ЗА ТЯЛО

ESPA HOT STONE MASSAGE                                                                                                                                
ESPA МАСАЖ С ГОРЕЩИ КАМЪНИ                                                     

A therapeutic body massage using aromatherapy oils and warm 
volcanic stones to relieve deep muscle tension. The warmth of the 
stones penetrates your muscles to soothe aches and pains, 
helping you to unwind and your body to feel rejuvenated.   
                                     
Терапевтичен масаж на тяло, при който се използват 
ароматерапевтични масла и топли вулканични камъни за 
облекчаване на мускулното напрежение. Топлината на 
камъните прониква в мускулите, за да успокои болката, да 
ви помогне да релаксирате и да се почувствате 
възстановени. 
 

25/55/85 minutes

SWEDISH MASSAGE                                                                                                                                
ШВЕДСКИ МАСАЖ                                                   

A traditional body massage created to promote relaxation, to 
release knots  and ease muscle tension. Stimulating movements 
help soothe tired aching muscles to leave you relaxed and 
revived.

Традиционен масаж за тяло подходящ за релаксиране и 
облекчаване на мускулното напрежение. Стимулиращите 
движения подпомагат отстраняването на умората и 
облекчаването на болките в мускулите, за да се 
почувствате релаксирани и ободрени.

25/55/85 minutes

DEEP TISSUE 
ДЪЛБОКО ТЪКАНЕН МАСАЖ

A powerful massage to specific areas of concern designed to 
alleviate deep-seated tension and muscular stress. This massage 
is exceptionally beneficial for increasing the level of oxygen in the 
blood, decreasing toxins, improving circulation and flexibility.

Силов масаж на специфични зони специално създаден да 
облекчи напрежението и стреса в мускулите. Масажът е 
изключително полезен за увеличаване нивото на кислород в 
кръвта, спомага за изхвърлянето на токсините и 
подобрява кръвообращението и гъвкавостта.

45 minutes

FOOT MASSAGE                                                                                                                               
МАСАЖ НА ХОДИЛА                                                     

This massage is an incomparable pleasure which brings a sensa-
tion of lightness to the legs and feet while considerably reducing 
the heaviness of muscles. It starts with invigorating exfoliation 
with a cooling e�ect.

Този масаж е несравнимо удоволствие, което ви носи 
изключително усещане за лекота в краката и ходилата и 
същевременно намалява чувството на умора в мускулите. 
Започва с ободряваща ексфолиация с охлаждащ ефект. 
 

30 minutes

THAI FOOT REFLEXOLOGY                                                                                                                                
ТАЙ РЕФЛЕКСОЛОГИЯ НА ХОДИЛА                                                                                         

Thai foot massage uses the ancient art of Thai reflexology to 
detoxify and purify the body, helping relieve stress and tension, 
decrease fatigue, foster good health and mental serenity, and 
restore balance. Pressure is applied to specific areas of the soles 
of the feet, a reflex reaction occurs in another part of the body.

Тайландският масаж на ходилата използва древното 
изкуство на тайландската рефлексология, за да 
детоксикират и пречистят тялото и да спомогнат за 
облекчаване на стреса и напрежението, възстановявайки 
баланса в организма. Прилага се натиск върху определени 
зони на ходилата, чрез който в друга част на тялото 
протича рефлексна реакция.

45/60 minutes





 

Sense Spa Etiquette
Our spa environment is one of relaxation and tranquility. 
Please respect all spa guests` right to privacy and serenity. 
In light of this, the spa is a mobile phone, camera, alcohol 
and smoke free zone. 

Scheduling an appointment
To schedule an appointment for your perfect treatment, 
please contact our Spa reservations team who will be 
delighted to guide you to the right choice. To ensure your 
preferred time and service is available we recommend to 
book in advance. Please make your booking by dialing ext. 
110 from the room or by tel. +359 2 446 25 10 from outside; 
Email: spa@sensehotel.com; Address: Hotel Sense, 16, Tsar 
Osvoboditel Blvd,  Sofia 

Spa Arrival 
Please allow su�cient time before your treatment to 
complete a Spa Consultation Form regarding your health 
and preferences. We recommend you arrive up to 30 minutes 
in advance of your treatment so that you can change, relax 
and enjoy the use of sauna and steam bath. Please be 
advised that late arrivals will result in a reduction of treat-
ment time.

Cancellation Policy 
Should you wish to cancel or change your appointment, 
please call us a minimum of 4 hours before, to allow us to 
reschedule. We regret that in case of absence 50% of the 
treatment fee will be charged. 

Health Conditions
Kindly advise us of any health conditions, allergies or injuries 
which could a�ect your choice of treatment when making 
your spa reservation. The sauna and steam bath are not 
recommended for people with high blood pressure.

Age Requirement 
All guests must be over 14 years old to visit Sense Spa.
 

Aftercare Advice 
After all treatments, it is preferable to drink plenty of water 
or herbal tea. The water intake will allow your body to 
benefit from the detoxifying and relaxing e�ects of your 
Spa experience. We advise you to take a shower before 
your treatment and try to avoid sun exposure after each 
procedure. 

Homecare  
To extend your Spa experience at home, our Spa boutique 
o�ers a wide range of products. Our qualified sta� will 
advise you on which products are most suitable for your 
needs. 

Valuables 
We recommend you not to bring valuables to the Spa. The 
Hotel and Spa cannot accept liability for loss or damage 
valuables when visiting the Sense Spa. 

What to wear 
Sense Spa will provide you with a bathrobe, towels and 
slippers. To ensure the comfort of all guests, a bathing suit 
is required to use at the whole Spa area. Please sit on a 
towel in the sauna. You should wear sport clothing and 
shoes in the Fitness. 

Eco-policy 
Please help us to protect the environment by saving water 
and re-using towels. 

Payment 
Sense Spa accepts Cash and Credit cards payments 
including American Express, Visa, Euro/Mastercard. 

Parking 
For your convenience you may use the Hotel underground 
parking at a charge.

Hours of Operation:
Monday – Sunday 9:00 am – 9:00 pm



 Работно време:
Понеделник - Неделя 9:00 ч. - 21:00 ч.

Sense Spa етикет
Sense Spa е място на релакс и спокойствие. Моля 
уважавайте правото на уединение и спокойствие на 
другите гости! В Sense Spa са забранени 
тютюнопушенето и приема на алкохол. Моля не 
използвайте електронни устройства и не вдигайте 
шум.

Спа резервации
Предварителните резервации са препоръчителни. 
Моля направете вашата резервация като изберете 
вътрешен номер 110 от стаите в хотела или на 
тел: +359 (2) 446 25 10 за външни гости.; еmail: 
spa@sensehotel.com
Адрес: Sense Hotel, бул. „Цар Освободител“16, София

Пристигане в Sense Spa
Молим ви да предвидите достатъчно време преди 
процедурата за попълване на картата за 
консултация. С удоволствие ви каним 30 минути 
преди терапията да релаксирате в сауната и 
парната баня. При закъснение за резервирания час 
от ваша страна не получавате удължаване на 
времето за процедура.

Отказване на резервация 
Ако пожелаете да откажете или промените вашата 
резервация, моля ни уведомете до 4 часа преди 
началото на процедурата. Съжаляваме, но в случай 
на отсъствие, заплащате 50% от цената.

Здравословно състояние
Моля, когато правите резервация, да ни уведомите 
за здравословни проблеми, алергии или наранявания, 
които биха могли да повлияят при избора на 
процедура. Сауната и парната баня не се 
препоръчват за хора с високо кръвно налягане. 

Изискване за възраст
Всички посетители на Sense Spa трябва да са 
навършили 14 години.

Съвети
След процедура е препоръчително да пиете много 
вода или чай. Приемът на вода ще позволи на 
тялото ви да се възползва по-добре от 
детоксикиращия и релаксиращия ефект. Вземете 
душ преди процедурата и не се излагайте на слънце 
след това.

Ценни предмети
Моля не носете с вас ценни предмети. Хотелът и 
Спа центърът не носят отговорност за изчезнали 
или повредени вещи.

Използвайте вашия любим продукт и вкъщи
За да продължите вашето спа изживяване и вкъщи, 
ние предлагаме богата гама от продукти. Нашият 
висококвалифициран персонал ще ви консултира и 
ще ви даде съвет.

Облекло
Sense Spa ще ви осигури халат, кърпи, еднократно 
бельо и чехли. За да се чувстват комфортно всички 
гости, банският костюм е задължителен в целия 
Спа център. Моля използвайте кърпи в сауната. 
Необходимо е да носите спортно облекло и спортни 
обувки във фитнеса.

Еко политика
Моля помогнете ни за опазването на околната 
среда като спестявате вода и използвате кърпите 
повторно.

Плащане
Sense Spa приема плащане в брой и плащане с 
кредитни карти като American Express, Visa, 
Euro/Mastercard.  

Паркинг 
За ваше удобство можете да използвате подземния 
паркинг на хотела срещу заплащане.





 16, Tsar Osvoboditel Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria   
 spa@sensehotel.com   +359 2 4462510  
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