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Cenas norādītas ar PVN;  
Rezervāciju atcelšana procedūrām un 

rituāliem- 24h iepriekš 
 

PREMIUM KLASES SPA RITUĀLI  
                                                                                                                       

MIERPILNAIS PIENA RITUĀLS 
Īsta lauku piena un rožlapu vannas pelde; maigs ādu attīrošs rožu ziedlapu pūdera 
un medus skrubis visam ķermenim un kāju pēdām; relaksējoša ķermeņa masāža ar 
medus, saldā krējuma un saldo mandeļu eļļas masku; visa ķermeņa ietīšana muižas 
skaistuma meistaru pašu audzētā un īpaši gatavotā ārstnieciskās alvejas un saldā 
krējuma maskā, barojoša alvejas un bišu vaska krēma uzlikšana roku plaukstām 
un kāju pēdām. 
Procedūras ilgums 2h 35 min, € 139.99  
 
PIENA MUIŽAS BALTĀ SAMTA PIESKĀRIENI 
Īstā lauku piena vannas pelde, maigs un tonizējošs dzintara pūdera un medus 
skrubis visam ķermenim un kāju pēdām, ķermeņa un pēdu ietīšana sildošā medus 
un saldā krējuma maskā; visa ķermeņa masāža ar medus un dzintara putekļu 
pūdera masāžas masku; barojoša alvejas un kliņģerītes krēma uzlikšana roku 
plaukstām un kāju pēdām.  
Procedūras ilgums 2h 35 min, € 139,99  
 
BALTAIS ZĪDS PIENA MUIŽĀ – PAŠAPZINĪGO PERSONĪBU SVAIGUMA NOTS 
MEŽA SVAIGUMS AR VIEGLU BALTO ZIEDU NOTĪM... 
Īstā lauku piena vannas pelde, viegls, smalkas konsistences, balta mirdzuma zīda 
skrubis visam ķermenim un kāju pēdām; relaksējoša ķermeņa kopšanas procedūra 
ar balto zīda masāžas krēmu (100% zīda fibrioni, omega 3;6;9;, jojoba, saflora 
ziedu un mandeļu eļļas), maiga relaksējoša sejas ādu lutinoša procedūra. 
Procedūras ilgums 2h 35 min, € 139,99 
 
ŠIS MIRKLIS DOMĀTS TIKAI MAN  
Zemeņu un īstā lauku piena vannas pelde, medus un brūnā cukura skrubis visam 
ķermenim un kāju pēdām, dziļi atslābinoša visa ķermeņa un pēdu masāža ar siltu 
melnās šokolādes un vīnogu kauliņu eļļas masāžas masku; visa ķermeņa ietīšana 
siltas melnās šokolādes un saldā krējuma maskā; maiga sejas ādu lutinoša 
procedūra.  
Procedūras ilgums 2h 35 min, € 139,99 
 

Procedūrās tiek izmantoti muižas meistaru pašu gatavoti  
ķermeņa kopšanas produkti. 


