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Cenas norādītas ar PVN; 
Rezervāciju atcelšana procedūrām un 

rituāliem- 24h iepriekš 

 

SPA RITUĀLI VIŅAM 

ALUS VANNAS KUNGIEM 
Relaksējoša un ādu tonizējoša apiņu putu vannas pelde; ādu dziļi attīrošs skrubis, kā arī 
visa ķermeņa masāža ar alus masāžas krēmu. 
Procedūras ilgums 1h 40 min, € 83.99  
 

SPĒKA RITUĀLS JAUNAI DIENAI 
Īpaši vīriešiem izstrādāta SPA procedūra, kurā tiek izmantotas kaņepju vērtīgās 
īpašības, nodrošinot intensīvi mitrinošu un barojošu kūri ķermeņa ādai, mazinot stresu 
un muskuļu saspringumu, kā arī dodot spēku un enerģiju jaunai dienai. Procedūra 
ietver ādu attīrošu kaņepju skrubi visam ķermenim un pēdām, kā arī relaksējoša visa 
ķermeņa masāža ar kaņepju krēmu. 
Procedūras ilgums 1h 40 min, € 83.99  

 
 

SPA RITUĀLI VIŅAI 

               ZELTA RUDENS TEVĪ 
Īpaši pagatavots smalcinātu brūkleņu vai pīlādžu (pēc Jūsu izvēles) un medus skrubis 
visam ķermenim un kāju pēdām, kā arī relaksējoša ķermeņa masāža ar brūkleņu vai 
pīlādžu sulas (pēc Jūsu izvēles) un saldā krējuma masāžas masku 
Procedūras ilgums 1h 40 min, € 83.99  
 

             MĪLESTĪBAS SIMBOLS – LAVANDAS ZIEDU TERAPIJA  
Lavandas vannas pelde. Lavandas ekstrakta maska – veicinās gludu un veselu ādu. 
Lavandas ēteriskās eļļas sniedz baudījumu un nepamet vienaldzīgu Tavu laimes hormonu. 
Rezultātā tiek izvadītas visas organismam nevajadzīgās vielas. Lieliski palīdz cīņā ar 
celulītu. Lavandas ekstrakta krēms visam ķermenim – ieslēp gultas pēļos lavandas 
zariņu. Alvejas, GĪ sviesta un E vitamīna maska – palutinās kāju pēdas. 
Procedūras ilgums 1h 40 min, € 83.99  
 

RŪGTI SALDĀ MIRKĻA PIESKĀRIENI 
Relaksējoša piena un rožlapu vannas pelde, maigs un attīrošs visa ķermeņa skrubis, 
relaksējoša visa ķermeņa un pēdu masāža ar muižas skaistuma meistaru  
pašu gatavotu siltu melnās šokolādes masāžas masku; barojoša maska kāju pēdām; visa 
ķermeņa ietīšana melnās šokolādes un saldā krējuma maskā.  
Procedūras ilgums 1h 40 min, € 86.99  
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PIENA MUIŽAS ROZES ZIEDS 
Muižas dārzā ievāktu rožu ziedlapu un medus skrubis ādas attīrīšanai; relaksējoša visa 
ķermeņa masāža ar pašu muižas meistaru pagatavotu rožu ziedlapu, saldā krējuma un 
rožu masāžas eļļu. 
Procedūras ilgums 1h 40 min, € 83.99  
 

 
 
DĀMU SLAIDUMA NOSLĒPUMS PIENA MUIŽĀ 
Procedūras ilgums 1h 40 min, € 49.00 

 
Jūras aļģes patiesi dara brīnumus 
Aromterapijas vannas pelde ar tējas koka vai eikalipta ēterisko eļļu. 
Jūras aļģu maska visam ķermenim – ļaus sajusties slaidākai un aļģes ar ēteriskajām 
eļļām iekļūs ādā un atrisina problēmu no ādas dziļākajiem slāņiem... 
Mikronizētais aļģu krēms visam ķermenim, īpaši ievērojot uzsvaru uz 
problemātiskajām „apelsīnu miziņu” zonām. Tā ir mazā limfodrenāža, kas atjaunos ādas 
tonusu un celulīta rašanos... Alvejas, GĪ sviesta un E vitamīna maska – palutinās kāju 
pēdas. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


