
סוג הטיפול ותוספת תשלוםשם הספא  

אחוזת יסמין
אינו - חגים ויולי אוגוסט , לאדם ישירות לספא ₪ 30ישנה תוספת לימי שישי של 

תקף

לאדם ₪ 25- בשישי תחול תוספת הבריאות שבפינוק

09:00-21:00תקף בכל ימות השבוע בשעות ( סניפים11)רשת הולמס פלייס ספא 

טיליה קליניק
שיאצו /עיסוי לבחירה רפלקסולוגיה- ₪ 15עיסוי הריון תוספת ,₪30 שישי תוספת  

רקמות/קלאסי/

מנטרה ספא

09-7406506: לאחר רכישת השובר יש לתאם מראש בטלפון

יש לתאם מראש- עיסוי שוודי בשמן שקדים חם 

ניתן לשדרג את העיסוי בתוספת תשלום נוסף

התמונה להמחשה בלבד

ספא אושן חדרה

 בכפוף למקום פנוי10:00-18:00: ניתן לתאם טיפול בכל יום בין השעות

: בשבת בשעות ,07:00-11:00: שישי בשעות-ארוחת הבוקר מוגשת בימים ראשון

08:00-11:00

04-8866688לתיאום הגעה ובירורים  

ספא בודי אנד סול

לאור מצב הבריאות בארץ  ודאגה  ללקוחות בית העסק

לאדם עבור דמי  מיגון ₪ 10ס "ייגבה במקום תשלום ע  

(פ לכרית רגליים"פ  לכרית צוואר וכיסוי חד"כיסוי חד, פ"סדין חד, פ"ניילון חד: כולל)

לאדם ₪ 30ערב חג וחול המועד ישנה  תוספת של , שבת, בימי  שישי ספא החוש השישי

תשלום ישירות למלון- לאדם  ₪ 50תוספת של : שבתות וחגיםוילה גליליי

6393* תיאום הגעה מראש במספר, ניתן לממש את השובר בכל שעות היוםספא טבע חמת גדר

לאדם ₪ 75שבת ישנה תוספת של -למגיעים בימי שישיספא מלון נורדוי

לאדם ₪ 75שבת ישנה תוספת של -למגיעים בימי שישיספא סאם ובלונדי

לאדם ₪ 75שבת ישנה תוספת של -למגיעים בימי שישיספא שינקין

לאדם ₪ 49שבת וחגים תוספת , שישיBELLספא מלון 

 CUCU לאדם ₪ 75שבת ישנה תוספת של -למגיעים בימי שישיספא

פלמינגו ספא

-09:00:שבת-שישי,10:00-21:00:ה-'א: ימים ושעות בהם ניתן לממש את השובר

16:00

שבת וחגים  -לאדם עבור שישי ₪ 50תוספת של 

072-3973780: לאחר הרכישה יש לתאם הגעה בטלפון

חנייה בחינם 

+16: גיל מינימלי

 דקות15' פוט מסאג+  דקות 45עיסוי 'תאי טיים מסאג

מרפאים  Healing Water-  מים 
מימוש ההטבה באמצעות קוד הקופון שנשלח באישור ההזמנה

050-3597002: כל טיפול מחוייב בתיאום מראש בטלפון



SHARE סניפים9–  ספא 

 09:00-21:00ה -'א : למימוש בימים 

 09:00-19:00חג האהבה וולנטיין דיי בשעות , ושבת ' ניתן לממש בימי ו  •

לאדם לתשלום מול הספא   ₪ 50בתוספת של  •

073-7947940* / 8921: בתיאום מראש בטלפון  •

 דקות לפחות לפני מועד הטיפול  30יש להגיע  •

 ומעלה 18הכניסה למתחם הספא מגיל  •

תינוקות או עגלות  , לא ניתן להכנס למתחם בליווי ילדים  •

העיסוי יתבצע בחדרים זוגיים או יחידים לבקשת הלקוח בהתאם לתפוסת וזמינות  •

הספא  

לפרטים נוספים באתר הרשת   •

נעשה בין שבועות )הריון / קצוות/ משולב/ קלאסי - לבחירה מבין העיסויים שוודי • 

32-18 )

SHARE הרודס- ספא

 09:00-21:00ה -'א : למימוש בימים 

 09:00-19:00חג האהבה וולנטיין דיי בשעות , ושבת ' ניתן לממש בימי ו  •

לאדם לתשלום מול הספא   ₪ 50בתוספת של  •

073-7947940* / 8921: בתיאום מראש בטלפון  •

 דקות לפחות לפני מועד הטיפול  30יש להגיע  •

 ומעלה 18הכניסה למתחם הספא מגיל  •

תינוקות או עגלות  , לא ניתן להכנס למתחם בליווי ילדים  •

העיסוי יתבצע בחדרים זוגיים או יחידים לבקשת הלקוח בהתאם לתפוסת וזמינות  •

הספא  

לפרטים נוספים באתר הרשת   •

נעשה בין שבועות )הריון / קצוות/ משולב/ קלאסי - לבחירה מבין העיסויים שוודי • 

32-18 )

SHARE ניקס- ספא

 09:00-21:00ה -'א : למימוש בימים 

 09:00-19:00חג האהבה וולנטיין דיי בשעות , ושבת ' ניתן לממש בימי ו  •

לאדם לתשלום מול הספא   ₪ 50בתוספת של  •

073-7947940* / 8921: בתיאום מראש בטלפון  •

 דקות לפחות לפני מועד הטיפול  30יש להגיע  •

 ומעלה 18הכניסה למתחם הספא מגיל  •

תינוקות או עגלות  , לא ניתן להכנס למתחם בליווי ילדים  •

העיסוי יתבצע בחדרים זוגיים או יחידים לבקשת הלקוח בהתאם לתפוסת וזמינות  •

הספא  

לפרטים נוספים באתר הרשת   •

נעשה בין שבועות )הריון / קצוות/ משולב/ קלאסי - לבחירה מבין העיסויים שוודי • 

32-18 )

שנה אזרחית חדשה, ימי שבתון, לא תקף בחודש אוגוסט חגי  תשריSEA LIFE SPA נהריה  

אינם תקפים-  חגים ויולי אוגוסט , תוספת לאדם בימי שישי  ישירות לספא ₪ 40ספא בן עמי

ספא איילנד נתניה
מול  בית העסק ₪ 50שבת ערבי חג וחגים בתוספת , ימי שישי

 שקלים לאדם75כניסה לבריכת  המלון בתוספת 

הולמס פלייס ראשון לציון

בהצגת קוד הקופון שנשלח באישור ההזמנה , מימוש ההטבה בבית העסק

03-9638432: לאחר ההזמנה יש לתאם הגעה מראש

למעט סניף הרצליה , ההטבה תקפה בכל סניפי הרשת

 09:00-21:00תקף בכל ימות השבוע בשעות 

כניסה לשיעורי הסטודיו וחדר הכושר , החבילה כוללת שימוש במתקני הספא

בימי שבת אין מענה טלפוני לתיאום עיסויים



ספא ברק

לאדם מול הספא ₪ 40ניתן לשדרג לעיסוי של שעה בתוספת 

טווינה, פילינג גוף, לאדם עבור עיסוי אבנים חמות ₪ 50או תוספת של 

02-5306666' :טיפול פנים תקף בתיאום מראש בלבד בטל

רפלקסולוגיה/ רקמות/ שוודי: עיסויים לבחירה

מילה ספא לאונרדו אילת

050-9003248: השובר תקף בתיאום מראש בלבד מול בית העסק בטלפון

לפני מועד הטיפול '  דק15-יש להגיע כ

אין כפל מבצעים

מילה  ספא מלון נפטון אילת

050-9003248: השובר תקף בתיאום מראש בלבד מול בית העסק בטלפון

לפני מועד הטיפול '  דק15-יש להגיע כ

אין כפל מבצעים

לאדם מול בית העסק ₪ 30ש תחול תוספת תשלום של "בסופספא במושבה

ספא ניאה

 ולמסור את קוד הקופון שהתקבל באישור 04-9958866: יש לתאם מראש בטלפון

ההזמנה

 דקות  45: משך הטיפול

לא יינתן החזר עבור , במקרה אחר,  שעות מתאריך העיסוי24ביטול בהודעה תוך 

השובר 

ארומתרפיה , רפלקסולוגיה, שוודי, משולב: מגוון העיסויים לבחירה

חליטות תה עוגיות ופרי , כניסה לבריכות המלון והספא, החבילה כוללת חלוק ומגבת

שימוש באופניים ליציאה לטיול  , באופן חופשי בטרקלין הספא

 מטר מחוף ים שבי ציון150ספא ניאה נמצא במרחק 

היגאיה ספא

לאחר רכישת השובר יש ליצור קשר עם בית העסק לתיאום מועד הגעה 

יש להגיע עם קוד הקופון שהתקבל באישור ההזמנה בעת ההגעה לבית העסק

 דקות כולל כיבוד קל ושימוש בכל מתקני הספא 45: משך הטיפול

לא כולל כניסה לבריכה ולפארק

מלון בראון בובו

-03 שקלים לאדם ובתיאום מראש בלבד 40שבת בתוספת -ניתן לתאם לשישי

9747045

יש למסור את קוד הקופון בעת ההזמנה 

מגבת ונעלי ספא , כל אורח מקבל חלוק

 דקות משולב עם שמנים אתריים45עיסוי מפנק למשך 

קוזי חיצוני לשימוש חופשי בגג המלון 'ג

בקבוק קאווה

פינות ישיבה מפנקות

מלון בראון לייטהאוס

 03-9747045תקף בתיאום מראש בלבד 

יש למסור את קוד הקופון בעת ההזמנה

לאדם ₪ 40שבת תחול תוספת -בשישי

לאדם בשישי שבת ₪ 40תוספת JRMמלון בראון 

לאדם בשישי שבת ₪ 40תוספת מלון בראון מחנה יהודה

ספא מלכת שבא
 08:00-20:00: שעות פעילות

08-6306610- מימוש בתיאום מראש בלבד 

 אילתARIAספא מלון 
 08:00-20:00: שעות פעילות

08-6306611- מימוש בתיאום מראש בלבד 

יק פאלאס'  מגUספא מלון 
 08:00-20:00: שעות פעילות

08-6306611- מימוש בתיאום מראש בלבד 



קאלמה ספא

אין אפשרות לעכב טיפולים מוזמנים  

לפני זמן הטיפול המתכונן '  דק15יש להגיע 

כל עיכוב בהגעה יקצר את זמן הטיפול

Y SPAתקף בכל ימות השבוע מלון יהודה

דיוויד טאוור -Via Marisספא 

 16הכניסה לספא מוגבלת מגיל 

ח  " ש100ש "תוספת לזוג לסופ

מתקני הספא פתוחים בהתאם להנחיות התו הסגול

ספא שיזן הרצליה

ח לאדם  " ש50בשישי ושבת וחגים על  כל השוברים יש תוספת של 

ח על כניסה לבריכה החיצונית " ש70באוגוסט  תהיה תוספת נוספת של 

ח לאדם" ש120ש התוספת היא "ח לאדם ובסופ" ש70ש  תוספת של "כלומר באמצ

ספא חמי געש

 09:00-19:00' ה-'ימים א: שעות פעילות

 50₪העיסוי הזוגי מתקיים בסוויטת טיפולים זוגית בעלות 

על בסיס מקום פנוי מול הספא

ספא לאונרדו ירושלים

לאדם מול הספא  ₪ 50בתוספת , וחגים (09:00-17:00)שישי ושבת 

ארוחת  הבוקר והטיפול למימוש באותו היום בלבד ואין אפשרות להפרידם

לאדם מול הספא ₪ 50הוספת ארוחת בוקר בתוספת - לרוכשי שובר יחיד 

א"אנג מאי ת'צ

09:00-20:00' ה-'א

לאדם לתשלום מול הספא ₪ 30בתוספת  - 10:00-16:00שישי 

054-7876002: בתיאום מראש בטלפון

 ומעלה  18הכניסה למתחם הספא מגיל 

בתיאום מראש ובהתאם לזמינות- ניתן לבחור את מין המטפל 

אנג מאי חולון'צ

10:00-19:00' ה-'א

לאדם לתשלום מול הספא ₪ 30בתוספת  - 10:00-16:00שישי 

054-7876002: בתיאום מראש בטלפון

 ומעלה18הכניסה למתחם הספא מגיל 

בתיאום מראש ובהתאם לזמינות- ניתן לבחור את מין המטפל 

ספא מלון בכר האוס

 09:00-20:00בשעות ' ד-'א: למימוש בימים

לאדם לתשלום מול המלון  ₪ 75בתוספת  - 09:00-20:00בשעות ' ש-'בימים ה

072-2727279: בתיאום מראש בטלפון

מימוש שובר אחד לזוג  

העיסויים מתבצעים בחדרים זוגיים בלבד

לא ניתן לבחור את מין המטפל

בתיאום מראש בלבד- עיסוי הריון 


