
Eleganca 
razvajanja 





Spa Luisa 
Na obali Blejskega jezera, v intimnem vzdušju 
nudi prijetno zatočišče za vsakogar, ki si želi 
sprostitev, mir in zasebnost. V elegantnem okolju, 
z razgledom na Blejsko kuliso, je vsaka storitev 
posebno doživetje.
 
Posebnost Spa Luisa je elegantno termalno 
kopališče, zgrajeno leta 1925, z izvirom zdravilne 
termalne vode, ki vsako jutro napolni bazen. Izviru 
vrelca (22 °C) že skoraj dve stoletji pripisujejo 
zdravilne lastnosti. Učinki termalne vode na telo 
se kažejo tako po pitju vode kot po kopanju v njej. 
Kopanje v termalni vodi blagodejno deluje na srce 
in ožilje, pitje vode pa na želodčne težave.

Ponujamo vam masaže za sprostitev in pomiritev, 
pilinge, anticelulitne programe, kopeli, razvajanje 
v dvoje in savnanje.



Masaže
	 ČAS	TRAJANJA	 CENA

Masaža	Luisa	 80	min		 85,00 €
Posebnost wellnessa je masaža celega telesa, obraza,  
lasišča in stopal s toplimi aromatičnimi olji, ki zelo blagodejno  
vplivajo na telo, sproščajo in pomirjajo. Učinek sprostitve se še  
poveča z ogrevanjem telesa s posebnimi grelnimi blazinicami.

Klasična	masaža	 50	min	 55,00 €
Masaža celega telesa blagodejno vpliva na splošno počutje,   
izboljša krvni obtok, sprosti mišice, živčevje in sklepe.

Klasična	masaža	z	dodatkom	toplih	zelišč	 50	min 60,00 €
Masaža celega telesa s kombinacijo toplih zeliščnih snopkov,  
ki dodatno spodbudijo prekrvavitev, zmanjšajo mišično napetost  
in izboljšajo počutje. Snopki iz zdravilnih zelišč delujejo blagodejno  
na kožo in s prijetnim vonjem ustvarjajo globoko sprostitev.

Delna	masaža	 20	min	 30,00 €
Masaža hrbta ali nog izboljša prekrvavitev mišic in  
sprošča napetost.

Antistresna	masaža	 50	min	 57,00 €
Antistresna masaža pomiri fizični in emocionalni stres ter    
sprošča mišično napetost. Posebej se posvetimo hrbtu,   
nogam, lasišču, obrazu in stopalom.

Čokoladna	masaža	 50	min	 60,00 €
Masaža s kakavovimi ploščicami z naravnim kakavovim   
maslom je odlična za sprostitev in razvajanje. Kožo vlaži   
in nahrani.

Lux	masaža	s	toplim	voskom	 50	min	 60,00 €
Lux masaža je potovanje v svet čustev in dobrega počutja   
ter prava izbira za razvajanje telesa in duha.



	 ČAS	TRAJANJA	 CENA

Aroma	masaža	 75	min	 80,00 €
Masaža z aromatičnimi olji vpliva tako na fizično kot psihično  
počutje. Razbremeni od vsakdanjega stresa in pripomore k  
vzpostavitvi ravnovesja in izboljšanju razpoloženja.

Masažni	mozaik	Luisa	 80	min	 90,00 €
Sproščujoča kombinacija masaže obraza, telesa in refleksne   
masaže stopal. Masažo dopolnjuje ogrevanje telesa s toplimi  
zelišči in počitek ob izbranih sprostitvenih čajih.

Masaža	stopal	 25	min	 32,00 €
Za popolno sprostitev in ugodje.

Piling	telesa	pred	masažo	 20	min	 25,00 €
S pilingom odstranimo odmrle celice s kože in s tem  
pripravimo telo na nadaljnjo nego.



Anticelulitni programi 
 ČAS TRAJANJA CENA

Lipo-detox 60 min  65,00 €
Tretma za raztrupljanje telesa s katerim razbijamo tudi maščobne celice vsebuje:
- nanos aktivatorja in sliming kreme na predele s celulitom
- ovoj celulitnih predelov s folijjo
- zaključek tretmaja z drenažno kremo

Anticelulitna masaža 45 min 57,00 €
Masaža problematičnih delov telesa izboljša tonus kože 
ter cirkulacijo in odpravlja celulit.

Obloga iz alg 40 min 45,00 €
Alge vsebujejo naravne materiale in vitamine, ki pronicajo v telo.  
Obloga iz alg deluje razstrupljevalno, izboljšuje presnovo ter  
čisti kožo. Ta je po tretmaju bolj napeta in elastična.

Anticelulitni dan  120,00 €
Poleg anticelulitne nege - pilinga telesa, 20 min,    
anticelulitne masaže, 45 min, in obloge iz alg, lahko ves dan   
koristite bazene in savne.



Rituali
 ČAS TRAJANJA CENA

Luisin vrelec lepote zanjo 110 min 130,00 €
Za dame, ki se zavedajo, da sta sprostitev in posvečanje 
sebi ključ do lepega in svežega videza. 
• Aromatična kopel za povečanje elastičnosti kože, 
• sprostitvena masaža celega telesa,
• nega telesa s čvrstilnim in protistarostnim učinkom,
• masaža obraza in lepotna maska prilagojena potrebam kože.

Luisin eliksir energije zanj 100 min 99,00 €
Za gospode, ki cenijo moč narave in njenih najboljših sestavin 
ter pozitivne energije, ki se podarja z dotikom človeških dlani.
• Aromatična masažna kopel za revitalizacijo telesa,
• sprostitvena masaža celega telesa s posebnim poudarkom     
    na masaži hrbta in ramenskega obroča,
• masaža stopal.

V sladkem objemu čokolade 100 min 105,00 €
Moč naravnih sestavin v eksotičen obredu izbriše sledi 
utrujenosti in stresa.
• Čokoladni piling celega telesa,
• masaža celega telesa s kakavovimi ploščicami,
• počitek v topli čokoladni maski za popolno sprostitev.

Grozdni anti-age ritual 120 min 130,00 €
Luksuzna nega za popolno revitalizacijo kože, 
ki poživijo telo in duha.
• Aromatični grozdni piling,
• sprostitvena masaža celega telesa,
• učvrstitvena pomlajevalna maska,
• nega z razkošno kremo s pomlajevalnim učinkom.



Kopel za eno ali dve osebi
 ČAS TRAJANJA CENA

Romantična kopel 40 min  65,00 € 
Masažna kopel v romantičnem soju sveč ob kozarcu penine.   
Sproščujoče občutje kopeli nadgrajuje moč eteričnih olj in   
morskih mineralov, ki učinkujejo na telo in dušo z močjo   
aromaterapije.

Aromatična kopel 40 min 60,00 €
Posebna osvežujoča kopel z aromatičnimi olji,  
ki vaše telo napolni z energijo narave. 

Razvajanje v dvoje*
  CENA

Paket Duet Luisa za dva   205,00 €
• Sprostitvena kopel v dvoje (40 min),
• masaža Luisa (80 min).

Paket Romanca za dva  195,00 €
• Kopel z oljem vrtnice ob kozarcu penine (40 min),
• masaža celega telesa s toplimi olji (50 min), 
• uporaba bazena in savn.  

Zeliščni sprostitveni paket  195,00 €
• Aromatična kopel za sprostitev celega telesa (40 min), 
• masaža s toplimi zeliščnimi snopki (50 min), 
• uporaba bazena in savn.

* Hotelski gostje imajo pri paketih, kjer so vključene savne, 10 % popust.



Kopališče in savne 
  CENA

Savne z bazenom dnevna vstopnica   25,00 €

Bazen dnevna vstopnica  10,00 €

Doplačilo za zunanje letno kopališče  10,00 €
(ob nakupu vstopnice za savno)

Izposoja kopalnega plašča  5,00 €

Izposoja kopalne brisače  3,00 €

Dnevna vstopnica za zunanje letno kopališče   25,00 €
(vključuje celodnevno vstopnico, uporabo ležalnika, senčnika in brisače)



DARILNI BONI
Želite razveseliti svoje najdražje? Podarite božansko sprostitev.
Informacije dobite na recepciji Spa Luise.

Spa Luisa
        Obratovalni čas

Wellness Spa Luisa
Ponedeljek – nedelja: 8.00 - 20.00

Savne in bazen
Ponedeljek – nedelja: 8.00 - 20.00 

Svetujemo
Da boste sproščeni pripravljeni na doživetje, vas pričakujemo 10 minut pred 
terapijo. Priporočamo, da pred terapijo ne uživate večjih obrokov in alkohola. 
Terapevta pred začetkom postopka opozorite na posebna zdravstvena stanja.

Rezervacije
Svetujemo, da želeno storitev predhodno rezervirate 
po telefonu +386 (0)4 579 13 71 ali e-mailu spaluisa@sava.si
 
Odpovedi
Če želite naročeno storitev odpovedati, vas prosimo, da to storite dan pred 
rezerviranim terminom. V nasprotnem primeru vam bomo morali zaračunati 
50 odstotkov vrednosti naročene storitve. 





Sava Turizem d.d.
Grand Hotel Toplice  , Cesta svobode 12, 4260 Bled, Slovenija 

T: +386 (0)4 579 10 00, E: ghtoplice@sava.si, 
www.sava-hotels-resorts.com

Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Cenik velja od 1. 8. 2022. Pridružujemo si pravico do spremembe cen.


