R E Z E R VAC I JA
Za obisk zasebnega BIG BERRY LUXURY
WELLNESS-a ali rezervacijo katere od dodatnih
storitev wellnessa je potrebno svoj termin predhodno
vsaj dan pred prihodom rezervirati na
telefonski številki +386 642 80 695
ali na e-mail info@bigberry.eu
Rezervirate lahko vse dni v tednu. Dnevno nudimo
dva različna termina, prvi od 09:00 do 12:00 ure,
naslednji termin pa od 14:00 do 17:00 ure. Izjemoma
je možno rezervirati termin po 17:00 uri kar je stvar
dogovora pri rezervaciji.
Uporaba wellnessa je možna le v zakupu celotnega
3 urnega paketa, dodatne storitve, kot so masaže,
manikure ipd. pa lahko razervirate brez zakupa
wellness prostora.
Na dan rezerviranega terimina se zglasite na
recepciji resorta, kjer vas bo naše osebje pospremilo
do wellnessa.

BB LUXURY
WELLNESS

Vsaka dodatna ura uporabe wellnessa (več kot 3 ure),
ali zamujanje z odhodom iz wellnessa se zaračuna po
50 €, zato prosimo, da se držite ure.

ODPOVEDI IN ZAMUDE
Dobrodošli v oazi harmonije telesa in duha. Kraj, kjer
se čas ustavi in kjer lahko pozabite na svet okoli sebe.
S svojim mirnim vzdušjem je zaseben BIG BERRY
LUXURY WELLNESS kot nalašč za vašo sprostitev.
V wellnessu so vam na voljo infra, finska in zeliščna
savna, razkošna masažna kopel ter ogrevani
počivalniki za popoln počitek. Po predhodni
rezervaciji izvajamo tudi različne dodatne storitve kot
so sproščujoče masaže telesa, manikura, piling telesa
in še mnogo več za vse, ki želijo še več ekskluzivnosti

Termin lahko brezplačno odpoveste 24 ur pred
naročenim terminom. V nasprotnem primeru, ste
dolžni poravnati 50% vrednosti storitve.
Če na svoj termin zamudite, se storitev zračuna v
celotni vrednosti. Prosimo vas, da ob rezervaciji
navedete svoje osebne podatke in kontaktno
telefonsko številko. Ker poslujemo bezgotovinsko
je potrebno imeti s sabo bančno kartico in plačati
ob prihodu na recepciji ali pred samim prihodom po
predračunu.

in še več sproščanja.
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Vse cene so z DDV.

BB LUXURY
WELLNESS

BB LUXURY
WELLNESS

ZASEBNI NAJEM

D O DAT N E S T O R I T V E

BB CLASSIC

50,00€

MASAŽE

do dve osebi / 3h

uporaba infrardeče savne, masažna
kopel, wellness brisača, natikači in
kopalni plašč
BB HERBAL

60,00€

do dve osebi / 3h

uporaba zeliščne savne, naravna
zeliščna masažna kopel, wellness
brisača, natikači, kopalni plašč in
zeliščni čaj
BB RELAX

70,00€

Klasična masaža celega telesa
(50 min)

61,00€

Aroma masaža celega telesa
(50 min)

63,00€

Magnezijeva protibolečinska masaža
(50 min)

65,00€

Sproščujoča GHEE masaža ob ZEN
zvokih (50 min)

67,00€

Masaža celega telesa z voskom
(50 min)

68,00€

Klasična masaža hrbta (20 min)

25,00€

Klasična masaža obraza in lasišča
(20 min)

15,00€

Klasična masaža nog in stopal
(30 min)

35,00€

Masaža za nosečnice (40 min)

43,00€

do dve osebi / 3h

uporaba finske, zeliščne ali infrardeče
savne, masažna kopel z sproščujočimi
olji, zen glasba, steklenica lokalnega
vina, wellness brisača, natikači in
kopalni plašč
BB ROMANTIC

100,00€

do dve osebi / 3h

MANIKURA

uporaba finske, zeliščne ali infrardeče
savne, masažna kopel z oljem vrtnice
v soju svečk, romantična glasba,
steklenica lokalne penine, wellness
brisača, natikači, kopalni plašč in
zeliščni čaj

Naravna manikura z lakiranjem nohtov
in masažo dlani

30,00€

Permanentno lakiranje nohtov na
nogah ali rokah

35,00€

BB LUXURY

140,00€

do dve osebi / 3h

uporaba finske, zeliščne ali infrardeče
savne, masažna kopel z zlatimi delci,
steklenica penine z zlatimi lističi,
wellness brisača, natikači in kopalni
plašč
Dodatna oseba
oseba / 3h

20,00€

NEGA
Osvežilna nega obraza - piling in
masaža (30 min)

40,00€

Kavni piling celega telesa (20 min)

25,00€

Solni piling celega telesa (20 min)

25,00€

