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WELLNESS  ALL  INCLUSIVE  В  DIPLOMAT PLAZA HOTEL & RESORT **** 

Пакетът е валиден за периода 01.06 – 31.08.2014г. 

Възстановете баланса и хармонията във Вашето тяло. 

Постигнете уелнес  релакс и класическа отмора. 

 

ПАКЕТЪТ Е С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТ 1 ДО 5 ДНИ ПО ИЗБОР. 

        Ден 1: 

             след 14:00ч.  настаняване в двойна стандартна стая и  WELCOME 

FRESH напитка, сервирана в Lobby Bar/ Atrium. 

             20:00ч. – здравословна вечеря в заведение по избор. 

        Ден 2: 

             07:00-08:00ч. - посрещане на първите утринни лъчи, съпроводено с 

Wellness гимнастика. 

             08:10-08:30ч. - лично време. /Термално ползване на Center Health & 

Beauty –  

             зона релакс, финландска сауна, инфраред сауна, парна баня, 

контрастен душ, басейн с йонна филтрация и фитнес /. 

             08:35-10:20ч. – здравословна закуска. 

             10:30-12:30ч. - разходка до Скални феномени „Проходна пещера – 

Божиите очи”,  „Струпаница” и „Провъртеник”. 

            13:00ч. - здравословен  обяд в заведение по избор. 
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            15:30-16:15ч. -  Време за чай. Сервиране на специално селектиран 

чай с  

             домашно приготвени сладки в зона релакс на Center Health & Beauty. 

  16:15-17:15ч. – тонизираща минерална вана. 

  17:15-18:45ч. - аnti-aging процедура за жени, терапия за мускули и стави 

за мъже. 

  18:50-20:00ч. - лично време. /Термално ползване на Center Health & 

Beauty – зона релакс, финландска сауна, инфраред сауна, парна баня, 

контрастен душ, басейн с йонна филтрация и фитнес / 

  20:00ч. – здравословна вечеря в заведение по избор. 

 

Ден 3: 

07:00-08:00ч. - специална водна физкултура в топъл басейн с йонна 

филтрация. 

08:10-08:30ч. - лично време. /Термално ползване на Center Health & Beauty  

зона релакс, финландска сауна, инфраред сауна, парна баня,  

контрастен душ, басейн с йонна филтрация и фитнес / 

08:35-10:20ч. – здравословна закуска. 

10:30-12:30ч. - разходка по Еко пътека в „Геопарк Искър – Панега”. 

13:00ч. – здравословен обяд в заведение по избор. 

15:30-16:15ч. - Време за чай. Сервиране на специално селектиран чай с  

      домашно приготвени сладки в зона релакс на Center Health & Beauty. 

16:15-18:30ч. - Wellness Антистрес процедура. 

20:00ч. – здравословна вечеря в заведение по избор.  

 

Ден 4 : 

07:00-08:00ч. - тонизираща гимнастика на открито. 

08:10-08:30ч. - лично време. /Термално ползване на Center Health & Beauty 

–  
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     зона релакс, финландска сауна, инфраред сауна, парна баня, контрастен 

душ, басейн с йонна филтрация и фитнес / 

08:35-10:20ч. – здравословна закуска. 

10:30-12:30ч. – разходка с бъги и стрелба. 

13:00ч. – здравословен обяд в заведение по избор. 

      15:30-16:15ч. - време за чай. Сервиране на специално селектиран чай с  

      домашно приготвени сладки в зона релакс на Center Health & Beauty 

16:15-18:30ч. - Wellness Тонизиращ ритуал 

20:00ч. – здравословна вечеря в заведение по избор. 

 

Ден 5 : 

07:00-08:00ч. - гимнастика на открито 

08:10-08:30ч. - лично време /Термално ползване на Center Health & Beauty 

– зона релакс, финландска сауна, инфраред сауна, парна баня, контрастен 

душ, басейн с йонна филтрация и фитнес / 

08:35-10:20ч. – здравословна закуска. 

10:30-12:30ч. - Wellness релаксиращ ритуал. 

     13:00-14:00ч. – здравословен обяд в заведение по избор. 

  Възможност за късно освобождаване на стаите 

Еднодневен  пакет започва с Ден 1 и завършва с Ден 5 

 

 

 ЦЕНА НА ПАКЕТА:  

ЕДНОДНЕВЕН ПАКЕТ 99.00 ЛВ. НА ЧОВЕК 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 

 


