
Saint George Palace
Saint George Palace

РАБОТНО ВРЕМЕ
WORKING TIME

09:00
20:00

SAINT GEORGE PALACE 4*

5 Kosherinata Str.,
2770 Bansko, Bulgaria

Tel./Fax: +359 749 82 424

За допълнителна информация и 
резервации:

+359876766338
или задръжте бутон 5 на телефона в стаята

For additional information and reservation:
+359876766338

or hold down number 5 on your room phone

e-mail: reservations@saintgeorgepalace.com

СПА ЕТИКЕТ
Уважаеми дами и господа,
Релакс център Сейнт Джордж Палас е място на спокойствие и отдих. 
Уважавайте тишината и желанието за уединение на останалите гости, 
като не разговаряте на висок глас. Насладете на тишината и на приятната 
музика.
Предварителната резервация Ви гарантира, че ще получите желаната 
терапия в най-удобното за Вас време.
За да се насладите пълноценно на терапията, бъдете при нас 5 минути 
преди запазения час. Закъснявайки, Вие съкращавате нейното 
времетраене. Времето за душ в стаята за терапия, събличането и 
обличането е процедурно време.
Банският костюм и джапанки/чехли са задължителни както за басейните, 
така и за всички помещения в спа центъра. Лек спортен екип и чисти 
спортни обувки за фитнес залат.
Минимална възраст за ползване на услугите в спа центъра е 12 години. 
Ако сте под тази възраст задължително трябва да бъдете с по-възрастен 
придружител.
Ако с Вас има деца, отговорността за тяхното здраве еизцяло Ваша. 
Бъдете внимателни за тяхната безопасност и комфорт, както и за 
комфорта нахората около Вас.
Спа центърът не носи отговорност за изгубени и откраднати вещи. 
Съхранявайте Вашите ценности в сейфа във Вашата стая или този на 
рецепцията на хотела.
Подготовката на тялото за сауна, парна баня е изключително важна за 
добрия резултат от процедурата. За тази цел Ви молим да използвате 
душовете.
Не използвайте продукти, които не са предназначени за сауна.
Когато ползвате лежанките в сауните, парната баня и солната стая, молим 
да ги покривате с кърпа.

SPA ETIQUETTE
Dear ladies and gentlemen, 
Saint George Palace Relax Center is a place of peace and relaxation. Respect the 
silence and desire for privacy of other guests by not talking loudly. Enjoy the 
silence and the pleasant music. 
Pre-booking ensures that you will receive the desired therapy at the most 
convenient time for you. 
To fully enjoy the therapy, be with us 5 minutes before the reserved time. By be-
ing late, you shorten its duration. Shower time in the therapy room, undressing 
and dressing is procedural time. 
Swimwear and flip flops/slippers are required for both the pools and all spa 
areas. Light sports equipment and clean sports shoes for the gym. 
The minimum age to use the spa services is 12 years. If you are under this age, 
you must be accompanied by an older person. 
If you have children with you, the responsibility for their health is entirely 
yours. Be mindful of their safety and comfort, as well as the comfort of those 
around you. 
The spa is not responsible for lost or stolen items. Store your valuables in the 
safe in your room or the one at the hotel reception. 
Preparing the body for sauna, steam bath is extremely important for the good 
result of the procedure. For this purpose, please use the showers. 
Do not use products that are not intended for sauna use. 
When using the sunbeds in the saunas, steam bath and salt room, please cover 
them with a towel.

Time to Relax



Classical full body massage 50 min
50 min

50 min
50 min
45 min
60 min

25 min
25 min
25 min
20 min

79 levs
85 levs

95 levs
95 levs
95 levs
120 levs

50 levs
55 levs
55 levs
49 levs

Relaxing massage
Nourishing massage with
aroma candle
Hot stone massage
Deep tissue massage
Saint George Special
Kids massage with
bio cocoa butter

FULL BODY MASSAGES

Back, neck and shoulders
Tired legs and Reflexology
Hair and sculp ritual with BIO
coconut oil

МАСАЖИ ЦЯЛО ТЯЛО

ТЕРАПИИ И РИТУАЛИ ЗА ТЯЛО
Класически масаж

Регенериращ ритуал за тяло
с натурално розово масло

Релаксиращ масаж

Детоксикиращ ритуал за тяло
с гроздови полифеноли

Подхранващ масаж

Съкровищата на България

с ароматна свещ

Масаж с вулканични камъни
Дълбокотъканен масаж
Сейнт Джордж Спешъл

Уморени крака и рефлоксология

Детски масаж с
био какаово масло

Масаж на гръб, рамене
и масажна яка

Ритуал за коса и скалп
с био кокосово масло

50 мин

80 мин
50 мин

80 мин
50 мин

80 мин

50 мин
45 мин
60 мин

25 мин
25 мин

25 мин

20 мин

79 лв

110 лв
85 лв

110 лв
95 лв

110 лв

95 лв
95 лв
120 лв

50 лв
55 лв

55 лв

49 лв

BODY TREATMENTS AND RITUALS

Regenerating body ritual
with natural rose oil
Detoxifying body ritual
with grapes polyphenol

The treasures of Bulgaria

80 min

80 min

80 min

110 levs

110 levs

110 levs

ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

Розова градина
Успокояваща терапия с колаген
Антиейдж терапия с хиалурон

60 мин
60 мин
60 мин

95 лв
95 лв
99 лв

FACIAL TREATMENTS

Rose garden
Calming therapy with collagen
Antiaging hyaluronic therapy

60 min
60 min
60 min

95 levs
95 levs
99 levs

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ
Пилинг цяло тяло
(кафе или кафява захар)

(coffee or brown sugar)

Скалп масаж
Масаж и маска на лице
Маска на лице

20 мин

15 мин
15 мин

49 лв

35 лв
35 лв
19 лв

ADDITIONAL TREATMENTS
Full body peeling

Scalp massage
Facial massage and masвk

Facial mask

20 min

15 min
15 min

49 levs

35 levs
35 levs

19 levs


