
MASAŽE
HIŠNA 
MASAŽA 
NAD OBLAKI
Celostna masaža, ki sprosti atome telesa, uma in duha.  
S pozdravnim ritualom (kopel za stopala in masaža glave) 
popustijo prve napetosti, misli se umirijo. Sledi medena masaža 
hrbta, ki poskrbi za temeljito prekrvavitev kože in odstranjevanje 
nečistoč. Z izbrano aroma mešanico olj bo masaža hrbta, nog 
in rok povsem sprostila vaše mišice in sklepe ter umirila še 
zadnje misli. Za piko na i pa poskrbi temeljita masaža vratu, da 
se občutki svobode in pretok vaše življenjske energije okrepi.  
Vklj. 5 min počitek po tretmaju.

TRADICIONALNE  MASAŽE

SPROŠČUJOČA/
RELAX AROMA 
MASAŽA
Sproščujoča masaža s toplim aroma oljem. 
Priporočamo jo za začetek vašega oddiha.

INTENZIVNA/
VITAL 
MASAŽA
Intenzivna masaža je odlična po športno-aktivnem dnevu na 
planoti Golte. Z uporabo vročih kompres in intenzivnih masažnih 
tehnik se pospešita prekrvavitev in sproščanje napetih mišic. 

€

€

75 min, 79 €

hrbet – 25 min, 28 €
telo – 50 min, 55 €

hrbet – 25 min, 30 €
telo – 50 min, 58 €

€



REFLEKSNA 
MASAŽA STOPAL
Z različnimi masažnimi prijemi 
se stimulira refleksne cone na stopalih in spodbuja 
vzpostavljanje notranjega ravnovesja.
* vklj. kopel za stopala.

MASAŽA OBRAZA 
IN GLAVE
Nežni gibi in pritiski na različne točke sproščajo obrazne mišice, 
koža se obenem vitalizira in vas popelje v svet harmonije in 
neskončnih sanj. Tretma se izvaja z uporabo vaši koži primernih 
serumov in krem. 

MASAŽE ZA RAZVAJANJE

HOT STONE 
MASAŽA* 

Pozdravni ritual s kopeljo stopal in masažo glave vas razbremeni 
hitrega tempa življenja in vas lahkotno popelje v doživetje 
masaže z vročimi kamni. Le-ta prebuja živčne končiče v koži, 
spodbuja njeno prekrvavitev in posledično sprošča napetosti  
v mišicah. Vklj. 5 min počitek po tretmaju.
* vklj. kopel za stopala in masaža glave. 

LOMI LOMI 
MASAŽA 
Čutna masaža s tekočimi masažnimi gibi vas popelje v svet 
valovanja. Izmenjujoči se intenzivni in nežni gibi bodo poskrbeli, 
da se osvobodite fizičnih napetosti in pritiska negativnega stresa. 
Popoln odklop za vsakogar. Vkl. 5 min počitek po tretmaju. 
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25 min, 35 €

75 min, 79 €

75 min, 79 €

mala – 25 min, 30 €
velika* – 50 min, 58 €



LEPOTA IN  NEGA 
NEGA TELESA

PILING (S SOLJO IN 
AROMA OLJEM) TELESA
Odstranijo se odmrle celice kože, 
spodbudi se prekrvavitev, koža pa se 
nahrani z izbrano mešanico olj.

OBLOGA
TELO 
Kremna vlažilna obloga poskrbi, 
da je koža videti gladka, 
vitalna in polna energije.
 

NEGA OBRAZA
Po aktivnem dnevu na soncu in vetru, se ravnovesje v koži 
poruši, hidrolipidni plašč se poškoduje, koža pa se izsuši, zato je 
njen izgled izčrpan, brez barve in energije. Izboljšajte videz kože 
s profesionalnimi izdelki z naravnimi aktivnimi sestavinami.  
Z izbranimi izdelki bo vaša koža očiščena in nahranjena. Videz 
kože bo lep in sijoč, na otip pa bo koža čvrstejša in bolj elastična. 

25 min, 27 €

80 min, 96 €
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25 min, 23 €



KOMBINIRANI TRETMAJI
MASAŽA HRBTA & 
REFLEKSNA MASAŽA STOPAL 
Z masažo hrbta sprostite fizične napetosti v vratu in hrbtu, 
z refleksno masažo stopal pa spodbudite vzpostavljanje 
notranjega ravnovesja in harmonije. 

UŠESNE SVEČKE & 
MASAŽA GLAVE 
Pomirjujoč zvok ognja in prijetna toplota ušesnih svečk vas 
osvobodita stresa in občutka »polne glave«. 
Vse to okrepijo še masažni prijemi na celotnem lasišču in zatilju. 

PILING HRBTA & 
MASAŽA HRBTA 
Poživitev kože s solnim pilingom in nega kože 
z aroma oljem in masažo vas bosta napolnila z energijo.

PILING TELESA & 
KREMNA OBLOGA TELESA  
Odstranite odmrle celice kože s telesa 
in jo nahranite s kremno oblogo za temeljito poživitev. 

ANTISTRESNA MASAŽA 
LASIŠČA, VRATU & RAMEN  
Kratek, a intenziven tretma za sproščanje 
napetosti na ramenih in vratu.

50 min, 58 €

50 min, 58 €

25 min, 30 €

50 min, 42 €

25 min, 30 €

€

€

€

€

€



PAKETI 
ZA VEČ DNI BIVANJA  
ANTISTRESS PROGRAM
Masaža hrbta + refleksna masaža stopal + 
antistresna masaža glave in vratu 75 min (1. dan) 
Zvočna masaža hrbta 15 min + 
Lomi Lomi 75 min (2. dan dop.)
Ušesne svečke & masaža 
glave 50 min (2. dan pop./3. dan)

POŽIVITEV TELESA
Piling telesa 25 min, 
obloga telesa 25 min (1. dan)
Intenzivna masaža telesa 
z izbranim oljem 50 min (2. dan)

TIME-OUT (vse v 1 dnevu) 
Kopel za stopala in masaža glave 15 min 
Masaža hrbta 25 min
Masaža stopal in meč 25 min 

TRETMAJI ZA NAJMLAJŠE 
(DO 10. LETA STAROSTI)
MINI MASAŽE 
SPROŠČUJOČA MINI 
AROMA MASAŽA
Po aktivnem dnevu na planoti Golte se tudi najmlajšim prileže 
masaža z aroma oljem, da se njihove mišice sprostijo in pripravijo 
na nove izzive.

MINI REFLEKSNA 
MASAŽA STOPAL
Stopala po celodnevnem raziskovanju planote in gozdov 
potrebujejo čas za sprostitev in počitek. Tretma spodbuja 
prekrvavitev stopal in preko refleksnih con aktivira notranje 
ravnovesje.

€67 €

89 €

199 €

hrbet  20 min, 20 €

mala 25 min, 30 €
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REZERVACIJE TRETMAJEV
Svetujemo vam, da izbrane tretmaje rezervirate dovolj zgodaj  
(npr. ob rezervaciji hotelske sobe), da vam lahko zagotovimo termine 
po vaših željah. Na voljo smo vam od ponedeljka do nedelje med 11:00 
in 19:00. Z veseljem vam bomo svetovali in rezervirali vaše termine po 
telefonu (+386 3 839 62 50) ali preko E-maila: wellness@golte.si.

PRIPOROČILA
Na vaš rezerviran termin pridite 10 – 15 minut prej, da se lahko v miru 
sprostite in pripravite na tretma. Hotelskim gostom priporočamo, da 
v naše prostore v pritličju pridejo že v kopalnih plaščih in natikačih. 
Zunanji gostje lahko kopalne plašče in garderobno omarico prejmejo 
pri Wellness recepciji. Prosimo vas, da vrednostne predmete, telefone, 
nakit in denarnice ne nosite s seboj. Za izgubljene predmete ne 
odgovarjamo. 

ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI IN IZVAJANJE 
WELLNESS STORITEV
Najkasneje pred pričetkom tretmaja vas prosimo, da izpolnite naš 
interni obrazec, s pomočjo katerega nas opozorite na vaše zdravstvene 
omejitve. Na podlagi izpolnjenega obrazca vam bomo ponudili 
primerno wellness storitev.
Za tretma se boste po pogovoru z vašim terapevtom/ko ustrezno 
pripravili, nemoteno se boste lahko sami preoblekli in nadeli zaščitno 
perilo. Med tretmajem so odkriti le tisti deli telesa, ki so obravnavani, 
ostalo telo pokrivajo mehke tople brisače.

ZAMUDE
Prosimo vas, da v naš »Wellness nad oblaki« pridete 10 minut pred 
začetkom tretmaja in se v miru pripravite ob skodelici čaja ali vode. 
V primeru, da zamudite termin, vas prosimo za razumevanje, saj 
storitve žal ne moremo podaljšati preko rezerviranega termina in se 
bo tako čas izvajanja storitve skrajšal.

ODPOVEDI
V kolikor vašega rezerviranega termina ne boste mogli izkoristiti, 
vas prosimo, da nam vsaj 24 ur prej sporočite odpoved. Prosimo za 
razumevanje, da vam, v kolikor rezerviranega termina ne odpoveste 
oz. izkoristite, zaračunamo 50% cene storitve.

PRAVILA V SAVNAH IN BAZENIH
V prostorih savn in bazenov vas prosimo za upoštevanje drugih gostov. 
Za ohranjanje mirnega in sproščenega vzdušja prosimo, da izključite 
telefone, tablične računalnike in se pogovarjate na nizki jakosti. Vstop 
v savne in bazene za otroke do 14. leta starosti ni dovoljen. Prosimo za 
razumevanje, saj so ti prostori namenjeni počitku, miru in sprostitvi. 


