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Razvajanje v Kranjski Gori



Odpiralni čas: od 9. do 21. ure 
Telefon: 04 588 45 00 
E-mail: aqua.larix@hit-alpinea.si

MASAŽE

Izboljšujejo zdravje in počutje. Z 
masažo vplivamo na kožo, podkožje, 
mišice, krvni in limfni obtok, sklepe in 
živčni sistem, hormonsko ravnovesje...  
Učinki so telesne in duševne narave.

KLASIČNE, TERAPEVTSKE MASAŽE
Masaža klasična – švedska 
(30' / 45')                         32 € / 45 €

Masaža glave, vratu in ramen
(15')                                        20 €

Masaža hrbta – klasična 
(20')                                        27 €

Masaža hrbta – terapevtska
(30')                                        36 €

Masaža stopal refleksno – conska 
(40')                                        39 €

Masaža za rekreativce (40')             42 €
(masaža mišičnih skupin in vezi, ki so 
pri določenih aktivnostih obremenjene, 
spodbuja izločanje odpadnih produktov, 
mehča otrdelost mišic, zmanjšuje bolečino) 

Masaža z vročimi kamni (60')           57 €
(energija vulkanskih kamnov ugodno vpliva 
na sproščanje napetosti, odpravlja bolečine
v mišicah, sklepih in utrujenost)

Limfna drenaža (20' / 50')      25 € / 47 €
(ročna tehnika stimuliranja limfnega žilnega 
sistema, priporočljiva pri oteklinah, zlasti  
rok in nog, razstruplja in krepi imunski 
sistem, izboljša videz kože)

SPROSTITVENE MASAŽE
Sproščajo vse tiste dele telesa, ki so še 
posebej izpostavljeni stresu (glava, vrat 
in ramenski obroč, hrbet in stopala). 
Stimulirajo telo k dobremu počutju in 
vzbujajo ugodje še dolgo po tretmaju.

Masaža antistres (50' / 65')      48 € / 57 €
(z izbranim zeliščnim oljem ali maslom)

Masaža s toplim oljem iglavcev in sivke
(50')                                        47 €

Masaža GOLD 24K (50')                 57 €
(masaža s šipkovim oljem za pomlajevanje 
in čistim zlatom, ki aktivira pretok življenjske 
energije)

Masaža LUX - skrivnost mladostnega 
eliksirja
(60')                                        62 €
(antioksidativne in obnovitvene lastnosti 
arganovega olja in nepozabni vonji za 
sprostitev, harmonijo)

Masaža s toplo čokolado (65')         59 €
(masaža in sprostitev v oblogi tople 
čokolade)

Masaža s toplim gozdnim medom  
(65')                                        59 €
(masaža in sprostitev v oblogi toplega 
medu)

PAKETI IN RITUALI VITA

PAKETI VITA
Antistres                                  83 €
Peeling telesa (25')
Antistresna masaža z zeliščnim oljem ali 
maslom (50')
Vstop v bazen in savno

Čarobno v dvoje                        104 €
(za dve osebi)
Masaža s toplim zeliščnim oljem iglavcev in
sivke (50')
Sladka Julija in penina za dva 

RITUALI VITA
Ritual vitalnosti                        108 €
Pedikura VITA (70')
Energijska nega telesa –  za vitalnost in 
svežino (80')

Ritual sprostitve                       111 €
Peeling in obloga telesa (60')
Masaža obraza + maska obraza (30')
Masaža s toplim oljem iglavcev in sivke (50')

Za vas smo izbrali nepozabna doživetja. 
V vsakem paketu in ritualu je že vključena storitev, ki vam jo podarjamo.
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NEGE TELESA

LEPOTNE NEGE
Nege vključujejo peeling telesa in oblogo, 
sprostitveno masažo telesa in obraza.

Dolce VITA – nega za pomlajevanje  
(80')                                        72 €
(grozdni peeling telesa, obloga za telo, 
pomlajevalna masaža in maska za obraz, 
sprostitvena masaža telesa z učvrstitvenim 
losionom in grozdnim oljem)

Medeno mlečna nega - za hranjenje  
in regeneracijo 
(80')                                        69 €
(medeni peeling telesa, regenerativna 
maska za telo in obraz, masaža z maslom 
za intenzivno vlaženje in vitalizacijo kože 
telesa
in obraza)

Topla fango nega –  za razstrupljanje  
in dobro počutje 
(80')                                        69 €
(solni peeling, topla fango obloga, mineralna
in vlažilna maska obraza, masaža telesa in 
obraza)

Energijska nega - za vitalnost in svežino 
(80')                                        72 €
(solni peeling  z oljem jojobe, macadamie 
in eteričnimi olji rožmarina, mete in brina, 
masaža telesa in obraza  z energijskim 
balzamom)

Peeling telesa (25')                      22 €

Obloga telesa (35')                      37 € 

Peeling in obloga telesa (60')           49 €

NEGE ZA OBLIKOVANJE POSTAVE
Body wrapping (55')                     45 €
(metoda povijanja telesa, preparati aktivno 
delujejo na ohlapno telo in celulit)

LEPOTNE NEGE OBRAZA

Nege se izvajajo z izbrano profesionalno 
kozmetiko Babor, Eve Taylor in Afrodita.  
Za nasvet pri izboru nege se lahko 
posvetujete s kozmetičarko.

Mini nega – obnovitvena nega za svež 
izgled 
(40')                                        42 €
(površinsko čiščenje, vlaženje, peeling, 
kratka masaža in maska)

Nega obraza – osnovni tretman  
(60')                                        57 €
(površinsko čiščenje in vlaženje, peeling, 
globinsko čiščenje, masaža obraza in vratu, 
maska) 

Nega obraza, vratu in dekolteja – 
intenzivni tretman 
(80')                                        65 €
(obogatena osnovna nega obraza z dodanim 
intenzivnim serumom in masko za podaljšan 
učinek nege, dodatek masaža dlani)

Nega obraza, vratu in dekolteja z lifting 
učinkom za zrelo kožo 
(90')                                        74 €
(intenzivna lifting nega za pomlajevanje in 
čvrstost kože, dodatek masaža rok in dlani)

Aromaterapevtska nega obraza  
(50')                                        47 €
(nega z edinstvenimi mešanicami eteričnih 
olj, ki vključuje aroma masažo obraza, vratu, 
dekolteja; primerna za normalno, občutljivo, 
kuperozno, problematično ali suho kožo)

Masaža obraza, vratu in dekolteja 
(20')                                        25 € 
(za krepitev tonusa kože obraza in 
dekolteja)

Maska obraza, vratu in dekolteja 
(25')                                        27 €

Masaža obraza + maska obraza
(30')                                        32 €
 
Peeling obraza in dekolteja 
(15')                                        17 €

Peeling in maska obraza in dekolteja 
(35')                                        32 €

Oblikovanje obrvi (15')                  11 €

Barvanje obrvi (10')                      9 €

Barvanje trepalnic (10')                  9 €

NEGA OBRAZA ZA MOŠKE
Nega - osnovni tretman
(60')                                        57 €

Nega - intenzivni tretman
(80')                                        62 €

Nega obraza, vratu z  lifting učinkom
(90')                                        67 €
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NEGE DLANI IN STOPAL

MANIKURA
Klasična manikura (35')                 30 € 
(oblikovanje nohtov, obnohtne kožice, nega 
nohta in zaščita)

Manikura VITA (60')                     42 €
(klasična manikura z nego rok - peeling, 
obloga, masaža)

PEDIKURA
Klasična pedikura (50')                  38 €

Pedikura VITA (70')                      52 €
(klasična pedikura z nego stopal - peeling, 
obloga, masaža)

Manikura (klasična) in pedikura (klasična)
(90')                                        60 €

DODATKI K MANIKURI IN PEDIKURI
Odstranjevanje otiščancev, kurjih očes 
(10')                                         9 €

Obloga za roke (20')                     16 €

Parafinska obloga rok (20')             16 €

Obloga za utrujena stopala (20')      16 €

Lakiranje nohtov (15')                   10 €

Permanentno lakiranje (oblikovanje + lak) 
(60')                                        25 €

Odstranjevanje permanentnega laka 
(25')                                        10 €

DEPILACIJE

Depilacije s Perron Rigot voski. Prednost 
Perron Rigot depilacije je, da je manj 
boleča. Dlake se med depilacijo ne 
lomijo, po depilaciji je vraščenost dlak 
manjša, koža pa nežna in gladka.

DEPILACIJA ZA ŽENSKE
Depilacija obraza (10')                   7 €

Depilacija nog do kolen (20')           17 €

Depilacija celotnih nog (30')           25 €

Depilacija celotnih nog in bikini predela  
(45')                                         35 €

Odpiralni čas:
Savne: (1.6.-30.9.) od 14. do 21. ure,
(1.10.-31.5.) od 12. do 21. ure

Telefon: 04 588 45 00
E-mail: aqua.larix@hit-alpinea.si

Depilacija bikini predela ali pazduhe  
(15')                                         12 €

Depilacija rok (20')                       17 €

DEPILACIJA ZA MOŠKE
Depilacija nog (45')                      40 €

Depilacija hrbta (25')                    20 €

Depilacija prsnega koša (20')           17 €

Moška depilacija trebuha (20')         17 €

MAGNETNA TERAPIJA

Pod vplivom magnetnih polj celice 
bolje izkoriščajo kisik, kar povzroča, 
da postanejo celotna tkiva in organi 
učinkovitejši. Utrujene celice se s tem 
obnavljajo in organi, katerih funkcije so 
bile omejene, lahko ponovno opravljajo 
svoje naloge.

8 minut                                     4 €
16 minut                                    8 €
24 minut                                   10 €

SAVNE

od ponedeljka do petka
3 urna vstopnica                          17 €
več kot 3 ure                              21 €
celodnevna vstopnica savna+bazen     23 €

sobote, nedelje, prazniki
3 urna vstopnica                          19 €
več kot 3 ure                              23 €
celodnevna vstopnica savna+bazen     25 €
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TAJSKE MASAŽE

TRADICIONALNA TAJSKA TERAPIJA – 
NUAD BO RARN je stara več kot 2500 
let. Združuje kitajsko akupresuro, 
refleksologijo in indijsko jogo. Vse 
naštete tradicionalne tehnike spremlja še 
manipulacija telesa – oblika razgibavanja, 
gnetenje in terapevtski pritiski. Namen 
je izboljšanje gibljivosti, sproščanje 
napetosti in s tem odpravljanje bolečin.

Tradicionalna tajska masaža
(50' / 80')                         50 € / 60 €
Vpliva na izboljšanje pretoka energije in 
boljšo gibljivost sklepov ter hrbtenice, 
vzpostavlja ravnovesje med energijo telesa 
in duha  

Tajska masaža z izbranimi  
aromatičnimi olji 
(50' / 80')                         54 € / 64 €
Deluje pomirjujoče na kožo, blagodejno 
učinkuje na sprostitev mišic, lajša bolečine 
in pripomore k izločanju odpadnih snovi iz 
tkiv 

Tajska masaža s toplimi zelišči  
in aromatičnimi olji 
(50' / 80')                         58 € / 68 €
Je regeneracijska masaža, ki vpliva na 
prekrvavitev, lajša težave s  sklepi ter vpliva 
na vitalnost  Posebej priporočljiva je pri 
bolečinah v mišicah in tkivih 

Tajska masaža stopal 
(40')                                        40 €
Vpliva na ravnovesje energij  Z masažo con 
na stopalih se uravnavajo telesne funkcije 
in sproščajo občutki utrujenih in težkih nog 

Tajska masaža stopal in dlani 
(50')                                        49 €
Z masažo con na stopalih in dlaneh se 
vzpostavlja harmonija telesnih energij in 
funkcij 

Tajska masaža glave, vratu, ramen in 
hrbta s toplimi zelišči in aromatičnimi olji 
(40')                                        46 €
Učinkovita masaža za odpravljanje 
glavobola, mišičnih napetosti in bolečin v 
vratnem ter ramenskem predelu  Izboljšuje 
tudi prekrvavitev in sprejemanje kisika  

Tajska masaža hrbta 
(30')                                        36 €
Odpravlja stres, bolečine v vratnem, 
ledvenem in prsnem delu hrbtenice ter 
prispeva k splošnemu boljšemu počutju 
 
Tajska masaža stopal in hrbta 
(60')                                        60 €

Tradicionalna tajska masaža in tajska 
masaža z izbranimi aromatičnimi olji 
(90')                                        74 € 

Tajska masaža za bodoče mamice
(50')                                        50 € 

Tajska dobrota – Sa-bai-di
(80')                                        68 €
(nega na osnovi tajskih zelišč (peeling) in 
masaža telesa (60')) 

Wellness center Vita
Odpiralni čas: od 9. do 21. ure 
Telefon: 04 588 45 00 
E-mail: aqua.larix@hit-alpinea.si
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SPLOŠNI POGOJI

Rezervacije
Priporočamo predhodne rezervacije:

Wellnes center Vita:           04 588 45 00
Sprostitveni center Kompas: 04 589 20 86
Najava organiziranih skupin:  04 588 45 00

Odpoved rezervacije :
V primeru, da rezerviranega termina ne 
boste mogli upoštevati, nas o tem obvestite 
najkasneje 12 ur pred dogovorjenim 
terminom  V nasprotnem primeru vam 
bomo morali zaračunati 50 % storitve 

Zdravstveno stanje :
Prosimo vas, da ob rezervaciji obvestite 
receptorje o morebitnih zdravstvenih 
težavah, ki bi lahko vplivale na izbor in 
potek izbrane storitve  

Vstopnice:
Mesečne, letne in polletne vstopnice za 
bazene in savne se lahko koristijo v obeh 
centrih  

Ugodnosti za hotelske goste: 
- Brezplačno kopanje v vodnem parku

Aqua Larix in bazenu Sprostitvenega 
centra Kompas 

- 30 % popusta na uporabo savn 

Možnost nakupa darilnih bonov
Za vaše najdražje, prijatelje, znance, 
poslovne partnerje in sodelavce vam 
nudimo možnost nakupa darilnih bonov  

Kartica zvestobe
Najzvestejši obiskovalci Wellness centra 
Vita lahko pridobite kartico zvestobe s 
katero vam pripadajo določene ugodnosti 

Nakup kozmetike za nadaljno nego :
V naših centrih lahko izdelke, ki jih 
uporabljamo tudi kupite  S tem podaljšate 
učinkovitost nege in vaše zadovoljstvo tako 
traja dlje 

TRENUTEK ZAME: Sami lahko oblikujete 
paket razvajanja (za eno osebo) v vrednosti 
nad 100 €, pri čemer vam priznamo  
15 % popust 

Prihod:
Prosimo vas, da v naš wellness center 
pridete 10 minut pred dogovorjenim 
pričetkom storitve  V kolikor boste zamudili 
dogovorjeni termin, storitev ne bo mogoče 
izvesti v celoti 
Za prijetno in sproščujoče počutje vseh 
gostov našega centra vas prosimo, da pred 
vstopom izključite, oziroma utišate mobilne 
telefone  

Cenik velja od 21  12  2021 
Vse cene so v € 
Pridržujemo si pravico do spremembe 
vsebine, obratovalnih časov in cen brez 
predhodne najave 

MASAŽE

Izboljšujejo zdravje in počutje. Z masažo 
vplivamo na kožo, podkožje, mišice, krvni 
in limfni obtok, sklepe in živčni sistem, 
hormonsko ravnovesje . . . Učinki so 
telesne in duševne narave.

KLASIČNE in TERAPEVTSKE MASAŽE
Masaža klasična – švedska 
(30' / 45')                         32 € / 45 €

Masaža glave, vratu in ramen (15')     20 €

Masaža hrbta – klasična (20')           27 €

Masaža hrbta – terapevtska (30')      36 €

Masaža stopal refleksno – conska 
(40')                                        39 €

Masaža za rekreativce (40')            42 €
(masaža mišičnih skupin in vezi, ki so 
pri določenih aktivnostih obremenjene, 
spodbuja izločanje odpadnih produktov, 
mehča otrdelost mišic, zmanjšuje bolečino) 

SPROSTITVENE MASAŽE
Sproščajo vse tiste dele telesa, ki so še 
posebej izpostavljeni stresu (glava, vrat 
in ramenski obroč, hrbet in stopala). 
Stimulirajo telo k dobremu počutju in 
vzbujajo ugodje še dolgo po tretmaju.

Masaža antistres (50' / 65')     48 € / 57 €
(z izbranim zeliščnim oljem ali maslom)

Masaža s toplim oljem iglavcev in sivke
(50')                                        47 €

Masaža GOLD 24K (50')                57 €
(masaža s šipkovim oljem za pomlajevanje 
in čistim zlatom, ki aktivira pretok življenjske 
energije)

Masaža LUX  - skrivnost mladostnega 
eliksirja (60')                              62 €
(antioksidativne in obnovitvene lastnosti 
arganovega olja in nepozabni vonji za 
sprostitev, harmonijo)

Odpiralni čas: od 9. do 19. ure, savne: od 12. do 19. ure
Telefon: 04 589 20 86
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Več novosti 
najdete na: www.facebook.com/hitalpinea

Hit Alpinea, Družba za Turizem, d d 
Borovška 99, SI-4280 Kranjska Gora
T: 04 588 44 77, F: 04 588 44 79
E: info@hit-alpinea si, www hit-alpinea si


