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razvajanja 





Wellness Studio Luisa 
Manjši wellness Studio 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 Studia 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. Kopanje ugodno vpliva na notranje organe, 
predvsem na srce, ožilje in živčevje, pitje vode pa je blagodejno za 
želodec in druge notranje organe.

Želimo, da pri nas pustite del napetosti ter se lažje spoprimete z 
vsakodnevnimi izzivi.

Osebje Studia Luisa



Masaže
	 ČAS	TRAJANJA	 CENA

Masaža	Luisa	 80	min		 75,00 €
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	 54,00 €
Masaža celega telesa blagodejno vpliva na splošno počutje,   
izboljša krvni obtok, sprosti mišice, živčevje in sklepe.

Klasična	masaža	z	dodatkom	toplih	zelišč	 50	min 56,00 €
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	 29,00 €
Masaža hrbta ali nog izboljša prekrvavitev mišic in  
sprošča napetost.

Antistresna	masaža	 50	min	 55,00 €
Antistresna masaža pomiri fizični in emocionalni stres ter    
sprošča mišično napetost. Posebej se posvetimo hrbtu,   
nogam, lasišču, obrazu in stopalom.

Čokoladna	masaža	 50	min	 56,00 €
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	 57,00 €
Lux masaža je potovanje v svet čustev in dobrega počutja   
ter prava izbira za razvajanje telesa in duha.

Aroma	masaža	Decleor	 75	min	 74,00 €
Masaža z aromatičnimi olji vpliva tako na fizično kot psihično  
počutje. Razbremeni od vsakdanjega stresa in pripomore k  
vzpostavitvi ravnovesja in izboljšanju razpoloženja.



Ayurvedska masaža 70 min 79,00 €
Masaža se izvaja s toplimi zeliščnimi olji po načelih indijske   
medicine in je prilagojena posamezniku. Deluje sprostitveno  
in antistresno, pripomore k čiščenju telesa, izboljšanju cirkulacije  
in počutja.

Masažni mozaik Luisa 80 min 85,00 €
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 29,00 €
Za popolno sprostitev in ugodje.

Telesni pilingi in maske
 ČAS TRAJANJA CENA

Aromatični piling celega telesa Decleor  30 min  34,00 € 
Čokoladni piling celega telesa 20 min 31,00 €



Nega obraza s kozmetiko Babor
 ČAS TRAJANJA CENA

Nega obraza Luisa  80 min  86,00 € 
Tretma se prične s sprostitveno masažo ramen in vratu.   
Sledi blagi piling, nanos seruma in ampule proti gubam,   
pomlajevalna masaža, nega oči s posebnimi aktivnimi blazinicami,   
obrazna maska in nanos kreme glede na tip kože. Negi je dodana   
masaža rok in parafinska obloga dlani.

Klasična nega obraza z globinskim čiščenjem 60 min 54,00 €
Nega vključuje piling obraza, ročno odstranjevanje kožnih nečistoč,   
masko za pomiritev in izdatno vlaženje kože.

Nega Vita Balance 50 min 63,00 €
Nego priporočamo pri suhi, dehidrirani koži. Ta je po negi   
intenzivno navlažena in oskrbljena z lipidi.   

Nega Perfect Combination 50 min 63,00 €
Primerna je za mešano do mastno kožo. Nega uravnava   
in dopolnjuje nivo lipidov in vlage.   

Nega Calming Sensitive 60 min 63,00 €
Priporočamo pri občutljivi in kuperozni koži. Pomirja in   
poveča odpornost kože.   

Nega Advence Biogen 60 min 68,00 €
Nega za utrujeno, zrelo kožo, ki potrebuje regeneracijo.    
Kožo obnovi, poživi in gladi.   

Energijska nega za moške 50 min 53,00 €
Posebna nega obraza, ki je hkrati pravi eliksir proti   
utrujenosti in stresu. 



 ČAS TRAJANJA CENA

High skin refiner lifting nega 80 min 90,00 €
Ekskluzivna nega obraza z lifting učinkom za zrelo kožo. Nega 
je kombinacija pilinga in sproščujoče masaže ter maske.  
Z uporabo izdelkov, ki z veliko vsebnostjo aktivnih učinkovin  
in vlage upočasnjujejo staranje kože. Nego dopolnjuje 
masaža lasišča ali stopal.     

Sea Creation 100 min 160,00 €
Prestižna nega za regeneracijo in aktiviranje kožnih celic   
s koncentrati mikroorganizmov, proteinov iz bisernih   
školjk ter alg iz globin Atlantskega in Indijskega oceana.

Sensational Eyes 30 min 35,00 €
Posebna nega za predel okoli oči, ki učinkovito odpravlja   
drobne gube ter zmanjšuje zabuhlost in podočnjake.   

Piling in masaža obraza 30 min 31,00 €
Masaža obraza 20 min 29,00 €
Oblikovanje obrvi  10,00 €
Barvanje obrvi  12,00 €
Barvanje trepalnic  12,00 €
Barvanje obrvi in trepalnic  20,00 €



Anticelulitni programi 
 ČAS TRAJANJA CENA

Fat Burning Tretma  60 min  56,00 € 
Tretma za zmanjševanje maščobnih blazinic v podkožju    
vključuje piling, povijanje in nanos anticelulitnega losjona.

Anticelulitna masaža 45 min 54,00 €
Masaža problematičnih delov telesa izboljša tonus kože 
ter cirkulacijo in odpravlja celulit.

Obloga iz zdravilnega blata 40 min 43,00 €
Obloga pomaga pri cirkulaciji, kožo poživi, tonira in razstruplja.

Obloga iz alg 40 min 43,00 €
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  95,00 €
Poleg anticelulitne nege - pilinga telesa, 20 min,    
anticelulitne masaže, 45 min, in obloge iz alg, lahko ves dan   
koristite bazene in savne v Studiu Luisa. 

Depilacija Perron Rigot
  CENA

Depilacija celih nog               30,00 €
Depilacija nog - delna                               20,00 €
Depilacija bikini                                     17,00 €
Depilacija brazilska  29,00 €
Depilacija rok                                          15,00 €
Depilacija pazduh                                    12,00 €
Depilacija nad ustnico                               10,00 €
Depilacija obraza                                     14,00 €
Depilacija hrbta ali prsi (pri moških)        37,00 €



Nega dlani in stopal
 ČAS TRAJANJA CENA

Klasična manikira  50 min  35,00 €        

SPA manikira Luisa 85 min 45,00 €
Klasična manikira, piling dlani, lakiranje nohtov, masaža dlani   
s pomlajevalno kremo, razkošna maska za dlani.

Gel lakiranje z ureditvijo obnohtne kožice   50 min 34,00 €
Odstranjevanje gel laka 45 min  12,00 €
Lakiranje nohtov (klasično)    20 min  12,00 €
Parafinska obloga dlani 20 min  19,00 €
Kožo globinsko očisti, navlaži ter nahrani. 

Klasična pedikura 50 min  39,00 €

Medicinska pedikura 60 min  49,00 €

SPA pedikura Luisa 85 min  61,00 €
Klasična pedikura, piling stopal, lakiranje nohtov, masaža   
stopal s hranilno kremo, ki kožo neguje ter ji daje žameten in   
mehak občutek.



Rituali
 ČAS TRAJANJA CENA

Luisin vrelec lepote zanjo 90 min 105,00 €
Za dame, ki se zavedajo, da sta sprostitev in posvečanje 
sebi ključ do lepega in svežega videza. 
• Mlečna kopel z dodatkom medu za povečanje elastičnosti kože, 
• sprostitvena masaža celega telesa,
• nega telesa s čvrstilnim in protistarostnim učinkom,
• masaža obraza in lepotna maska prilagojena potrebam kože    
    (vlažilna ali pomlajevalna).

Luisin eliksir energije zanj 90 min 90,00 €
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 90 min 95,00 €
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.

Aromatični paket Luisa 120 min 127,00 €
Luksuzna nega za popolno revitalizacijo kože z aromami, 
ki poživijo telo in duha.
• Aromatični kremni piling,
• aroma masaža Decleor,
• učvrstitvena pomlajevalna aromatična maska,
• nega z razkošno kremo s pomlajevalnim učinkom.



Kopel za eno ali dve osebi
 ČAS TRAJANJA CENA

Kopel na biserih sprostitve  40 min  62,00 € 
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.         

S prvobitno močjo narave 40 min 55,00 €
Zeliščna kopel z individualno pripravljenim svežim   
prevretkom izbranih zelišč napolni telo z lahkotnostjo   
zdravja in dobrega počutja 

Razvajanje v dvoje*
  CENA

Paket Duet Luisa za dva   165,00 €
• Sprostitvena kopel v dvoje (40 min),
• masaža Luisa (80 min).

Paket Romanca za dva  155,00 €
• Kopel z oljem vrtnice ob kozarcu penine (40 min),
• masaža celega telesa s toplimi olji (50 min), 
• uporaba bazena in savn.  

Zeliščni sprostitveni paket  152,00 €
• Zeliščna kopel za sprostitev celega telesa (40 min), 
• masaža s toplimi zeliščnimi snopki (50 min), 
• uporaba bazena in savn.

* Hotelski gostje imajo na razvajanje v dvoje 10 % popust.



Kopališče in savne 
  CENA

Kopanje in obisk savn   22,00 €
Kopanje, dnevna vstopnica za otroke do 14 let  6,00 €
Doplačilo za zunanje kopališče   10,00 €
Izposoja kopalnega plašča  5,00 €
Izposoja kopalne brisače  2,50 €
Dnevna vstopnica   25,00 €
za zunanje letno kopališče z uporabo kopalne brisače, 
senčnika, ležalnika in pijačo dobrodošlice





DARILNI BONI
Želite razveseliti svoje najdražje? Podarite božansko sprostitev.
Informacije dobite na recepciji Studia Luisa.

Wellness Studio Luisa 
        Obratovalni čas

Wellness Studio Luisa 
Ponedeljek – nedelja: 8.00 - 20.00

Savne in bazen
Ponedeljek – nedelja: 7.00 - 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 v Studiu Luisa predhodno rezervirate po 
telefonu +386 (0)4 579 13 71 ali e-mailu studioluisa@hotelibled.com. 
 
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@hotelibled.com, 
www.sava-hotels-resorts.com


