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ALPSKI WELLNESS
Občutite alpsko moč narave.



Wellness hotela Špik združuje zdravilno moč narave in pristno alpsko energijo s sodobnimi 
pristopi za dobro počutje. Nahaja se v naročju mogočnih hribov Špikove skupine sredi 
Julijcev, zato je od tu pogled na njihove vrhove edinstven in že sam po sebi blagodejen. V 
svojih prostorih, opremljenih v modernem, a toplem alpskem stilu, povezuje Alpske 
tematske sobe, Center lepote, Svet vode in Svet savn. Ponuja številne in raznolike storitve, 
ki na vsakem koraku odsevajo prepletenost in povezanost z alpskim svetom. V Wellnessu 
hotela Špik ponovno najdete stik z naravo in sami s seboj.



Alpske 
storitve 

Nega telesa
(80 ) min
piling z alpskimi zelišči, obloga ter sprostitvena 
masaža z zeliščnim maslom

Masaža Kneipp  
(30 min)
(50 min) 
masaža s hladnimi avtohtonimi kamni iz 
neposredne okilice jezercev v kombinaciji s 
toplimi vulkanskimi kamni za izboljšanje 
delovanja celotnega telesa, prekrvavitve in 
odpravljanja napetosti

Masaža  z martuljškimi zelišči 
( 0 )6  min
moč zelišč in toplega olja za sprostitev zakrčenih 
mišic 

Masaža goboke sprostitve
( 0 ) 6  min
masaža s členki in aromaterapevtskim oljem 
alpskih zelišč

Masaža s toplim oljem alpskega cvetja
( 0 ) 5  min

Nega Špikovih zelišč
( 0 ) 10  min
solni piling z zelišči, obloga z zeleno glino, 
masaža telesa s toplimi mošnjički martuljških 
zelišč

65 €

35 €
56 €

55 €

50 €

46 €

83 €

Alpske storitve se izvajajo z danostmi iz 
naše neposredne okolice. Pri vseh 
tretmajih uporabljamo naravna olja, 
masla in obloge iz naravnih sestavin 
alpskega sveta.

Blagodejnost 
alpskih danosti





Alpske 
tematske sobe 

Odpiralni čas

od 10. do 21. ure

t 04 587 75 80
wellness.spik@hit.si

1,5-urna vstopnica
(dve tematski sobi)
3-urna vstopnica z uporabo fitnesa
(pet tematskih sob)

3-urni najem za najmanj dve osebi
Cena vključuje: 
- razvajanje v petih tematskih sobah
- pestro ponudbo wellness čajev
- kozarec penine
- sadno nabodalo
- kopalni plašč
- brisačo
- rjuho
Vsaka naslednja oseba doplača 25 €.

Doplačila:
- masaža po izboru
- prigrizki po izboru
- pijača

18 €

28 €

100 €

Alpske tematske sobe so zasnovane tako, 
da vsaka ponuja drugačno doživetje, ki se 
začne z uživanjem na odprti terasi in 
pogledom na Špikovo skupino. Pet alpskih 
sob zaznamujejo zemeljski elementi: 

VODA - piling telesa z alpskimi zelišči
LES - kisikova terapija 
OGENJ - infra rdeča savna
ZEMLJA - samomasaža stopal s hojo po 
prodnikih
KOVINA - zvočna kopel

Za pristen stik z alpskim 
svetom



Center 
lepote 

RITUALI IN PAKETI ŠPIK
Za vas smo izbrali nepozabna doživetja. V 
vsakem paketu in ritualu je že vključena 
storitev, ki vam jo podarjamo.

RITUALI ŠPIK

Ritual sprostitve 
- piling in obloga telesa (60 min)
- masaža in maska obraza (30 min)
- masaža s toplim oljem alpskega cvetja (50 min)

Ritual razvajanja 
- piling telesa (20 min) 
- masaža Organic (50 min)
- vlažilna nega obraza (70 min)

Ritual harmonije 
- pedikura, klasična (50 min)
- kisikova nega obraza (70 min)
- protistresna masaža (50 min)

107 €

110 €

130 €

Center ponuja paleto masažnih in 
kozmetičnih storitev, ki jim je skupna 
povezanost z alpskim okoljem, od 
ambienta do izbora kozmetike.

Z naravo do naravne lepote



PAKETI IN RITUALI ŠPIK
Za vas smo izbrali nepozabna doživetja. V 
vsakem paketu in ritualu je že vključena 
storitev, ki vam jo podarjamo.

PAKETI ŠPIK

Špikov dotik
- masaža s toplimi mošnjički martuljških zelišč (60 min)
- vstopnica v bazen in savne

Alpski mir
- piling telesa z alpskimi zelišči (25 min)
- protistresna masaža (50 min)
- vstop v savne

Planinski utrip
- masaža za rekreativce (40 min)
- protibolečinska obloga iz zelene gline (30 min)
- vstop v savne (3 ure)

Špikov objem za dva
- masaža s toplim oljem alpskega cvetja (50 min)
- vstop v savne

65 €

74 €

76 €

106 €

Odpiralni čas

od 9. do 21. ure

t 04 587 75 80
wellness.spik@hit.si



MASAŽE
Vse masaže iz naše ponudbe izvajamo s 
kakovostnimi masažnimi olji in masli, ki so 
narejena iz naravnih sestavin in vsebujejo 
kakovostna naravna rastlinska olja.

KLASIČNE IN TERAPEVTSKE MASAŽE

Klasična masaža 
(30 min) 
(45 min) 
(65 min) 

Masaža glave, vratu in ramen  
(15 ) min

Masaža hrbta – klasična 
(20 ) min

Masaža hrbta – terapevtska 
(30 ) min

Masaža stopal, refleksno-conska 
(40 min)

Masaža za rekreativce 
(40 min) 
masaža mišičnih skupin in vezi, ki so pri 
določenih aktivnostih obremenjene, za 
spodbujanje izločanja odpadnih produktov,
mehčanje otrdelosti mišic in zmanjševanje 
bolečine

ročna tehnika stimuliranja limfnega žilnega 
sistema, priporočljiva pri oteklinah zlasti rok in 
nog, za razstrupljanje, krepitev imunskega 
sistema in izboljšanje videza kože

30 €
45 €
56 €

18 €

25 €

36 €

37 €

40 €

Aromaterapija za mišično napetost
(45 ) min
Aromaterapija proti celulitu
(45 )  min
kombinacija esenc zdravilnih rastlin in
masažnih tehnik z učinkom terapije, čiščenja
telesa in sproščanja

Klinična aromaterapija po Eve Taylor
(80 ) min
celostna sprostitev, razstrupljanje in stimulacija
z aplikacijo specifičnih aromaterapevtskih olj

Masaža globoke sprostitve
(60 )  min
masaža se izvaja s členki in aromaterapevtskim 
oljem alpskih zelišč

Masaža z vročimi kamni 
(60 )  min
energija vulkanskih kamnov za sproščanje 
napetosti, odpravljanje utrujenosti ter bolečine 
v mišicah in sklepih

Masaža Kneipp
(30 min)
(50 min) 
masaža s hladnimi avtohtonimi kamni iz 
neposredne okilice jezercev v kombinaciji s 
toplimi vulkanskimi kamni za izboljšanje 
delovanja celotnega telesa, prekrvavitve in 
odpravljanja napetosti 

45 €

45 €

65 €

50 €

58 €

35 €
56 €



SPROSTITVENE MASAŽE

Protistresna masaža
(50 min) 
(65 min)
masaža z izbranim zeliščnim oljem ali maslom

Masaža s toplim oljem alpskega cvetja 
(50 ) min

46 €
56 €

46 €

Masaža Organic – zelena 
(50 min) 
masaža z naravno masažno svečo

Masaža z martuljškimi zelišči 
(60 ) min
moč zelišč in toplega olja za sprostitev zakrčenih
mišic

Vse masaže razen masaža z vročimi kamni, z 
martuljškimi zelišči in Kneipp se lahko izvajajo    
v paru v skupnem prostoru.

48 €

55 €

DARILNI BONI
Podarite dobro počutje. Za vse storitve iz 
naše ponudbe nudimo možnost nakupa 
darilnih bonov.



NEGE ZA OBLIKOVANJE 
POSTAVE

Nega za razstrupljanje in drenažo    
(60 min)

Nega za zmanjšanje celulita                
(70 min)

Učvrstitveno-oblikovalna nega          
(70 min) 

53 €

60 €

60 € 

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

Nega Špikovih zelišč 
(100 min) 
solni piling z zelišči, obloga z zeleno glino, 
masaža telesa s toplimi mošnjički martuljških 
zelišč

Nega z oblogo anti-age                                       
(80 min)

Nega s toplim gozdnim medom                                                 
(80 min)

Medene sanje                                                             
(80 min)
hranljiva, regenerativna nega telesa

Vinski opoj                                                                  
(80 min)
nega telesa anti-age

Piling telesa                                                                
(25 min)
zeliščni, kokosov, kavni, mediteranski, 
sredozemski, malinov, marmeladni

Obloga telesa                                                                     
(35 min)
anti-age, čokoladna, anticelulitna, zelena glina, 
medena

Piling in obloga za telo                                                 
(60 min)

83 €

63 €

63 €

65 €

68 €

20 €

30 €

45 €

PROGRAMI ZA OBLIKOVANJE 
POSTAVE

Anticelulitni program (tridnevni)
1x 3-urni vstop v savno, nega za razstrupljanje in 
drenažo (60 min), nega za zmanjšanje celulita    
(70 min), učvrstitveno-oblikovalna nega (70 min)

Oblikovalni program (dvodnevni)
1x 3-urni vstop v savno, nega za razstrupljanje in 
drenažo (60 min), učvrstitveno-oblikovalna nega 
(70 min) 

159 €

109 € 



LEPOTNE NEGE OBRAZA
Negovalna linija je izbrana po posvetu s 
kozmetičarko. Vse nege obraza se izvajajo s 
profesionalno kozmetiko.

Sprostitvena nega obraza 
(40 )  min
površinsko čiščenje, vlaženje, piling obraza, 
kratka masaža, obrazna maska 

Aromaterapevtska nega obraza 
(50 min)
nega z  eteričnimi olji, ki vključuje 
aromamasažo obraza, vratu, dekolteja; 
primerna za normalno, občutljivo, kuperozno, 
problematično ali suho kožo

Kisikova nega obraza
(70 min)
za regeneracijo in revitalizacijo kože

Nega s hialuronsko kislino
(70 min)
za vlaženje in učvrstitev kože

Nega za občutljivo kožo 
(70 min)

Nega s sadnimi kislinami
(70 min)
izboljša stanje in videz kože pri gubicah, 
pigmetnih madežih, aknah in poroženeli koži

Nega problematične kože
(80 min)

Nega anti-age s 3 peptidi/z gold 24k 
(80 min)

Nega obraza Špik  
(90 min)
površinsko in globinsko čiščenje, piling in 
maska obraza, masaža obraza, odstranjevanje 
dlačic in oblikovanje obrvi, masaža rok in dlani, 
barvanje obrvi in trepalnic

40 €

45 €

52 €

55 €

55 €

58 €

60 €

63 €

70 €

Masaža obraza, vratu in dekolteja 
(20 )  min
za krepitev tonusa kože obraza in dekolteja

Llimfna drenaža obraza in vratu 
(20 min)
za stimulacijo limfnega žilnega sistema,
zmanjšanje oteklin, oteklih vek in podočnjakov

Maska obraza, vratu in dekolteja 
(25 min)

Masaža in maska obraza
(30 min)

Piling obraza in dekolteja 
(15 min)

Piling obraza in dekolteja z masko
(35 min)

Oblikovanje obrvi 
(15 min)

Barvanje obrvi 
(10 min)

Barvanje trepalnic 
(10 min)

Odstranjevanje dlačic 
(10 ) min

23 €

23 €

25 €

30 €

15 €

30 €

9 €

7 €

7 €

7 €

Vse nege razen sprostitvene in aromaterapije vsebujejo 
površinsko in globinsko čiščenje, piling in obrazno masko, 
masažo obraza, odstranjevanje dlačic in oblikovanje obrvi.

Nakup kozmetike za nadaljno nego 

V našem hotelu lahko izdelke, ki jih 
uporabljamo, tudi kupite. S tem podaljšate 
učinkovitost nege in vaše zadovoljstvo 
tako traja dlje.



NEGE DLANI IN STOPAL

MANIKURA
Klasična manikura
(35 ) min
oblikovanje nohtov, obnohtne kožice, nega 
nohtov, zaščita

Klasična manikura z lakiranjem
(50 ) min
oblikovanje nohtov, obnohtne kožice, nega 
nohtov, zaščita, navadno lakiranje

Spa manikura
(70 ) min
nega rok  piling, obloga, masaža, navadno –
lakiranje 

27 €

32 €

45 €

DODATKI K MANIKURI IN PEDIKURI
Kopel za noge (40 min)                                
(razstrupljanje z masažo)
Obloga za roke (20 min)
Parafinska obloga rok (20 min)
Obloga za utrujena stopala (20 min)
Lakiranje nohtov (15 min) 

35 €
14 €
14 €
14 €

8 € 

DODATKI K MANIKURI IN PEDIKURI
Francosko lakiranje (25 min)
Permanantno lakiranje (40 min)
Permanentno francosko lakiranje (50 min)
Strip lakiranje (30 min) 
Strip francosko lakiranje (40 min) 
Odstranjevanje permanentnega laka (25 min)

13 €
30 €
35 €
25 €
30 €
15 €  

z lakiranjem



40 €

20 €

17 €

17 €

DEPILACIJE

ZA ŽENSKE
Depilacija celih nog in bikini predela 
(45 min)

Depilacija celih nog 
(30 min)

Depilacija nog do kolen 
(20 min)

Depilacija bikini predela ali pazduhe 
(15 min)

Depilacija rok 
(20 min)

35 €

25 €

17 €

12 €

17 €



Svet vode in 
Svet savn 

Svet vode
se razprostira na 250 m� in ponuja 
sprostitveni bazen, masažni slap, klopi z 
masažo, za aktivne plavalce plavalni bazen 
s protitokom in otroški bazen z igrali. 
Počitku se boste lahko predali na odprti 
terasi. 

Svet savn 
ponuja finsko, zeliščno in turško savno, kjer 
se dnevno izvajajo različni programi. 
Ohladite se lahko v ledenici in 
ohlajevalnem bazenu, zmasirate v 
masažnem bazenu ter se sprostite na 
ogrevanih ležalnikih in v sobi za celovito 
sprostitev telesa in duha.

Sprostitev s pogledom 
na Alpe

Odpiralni čas

Bazeni: 
od 9. do 21. ure

Savne: 
(1. 6. - 30. 9.) od 14. do 21.ure, 
(1. 10. - 31. 5.) od 12. do 21. ure

Ob sobotah so savne in bazeni odprti do 23. 
ure. Vstop do 22. ure.

t 04 587 75 80

Cenik velja od 1. 4. 2017. Vse cene so v €. Pridržujemo si
pravico do spremembe vsebine, obratovalnih časov in cen 
brez predhodne najave.





plavaj za zdravje – mesečna
(1x dnevno 1,5 ure)
mesečna (odrasli)
mesečna (otroci)
polletna (odrasli)
polletna (otroci)
letna (odrasli)
letna (otroci)
letna prenosna

10 vstopnic za bazen z veljavnostjo           
tri mesece

Za vstopnico je potrebna fotografija.
Velja za vstop 1x dnevno do 1,5 ure.
Kategorija otroci: od 4. do vključno 14. leta.

Od ponedeljka do petka:

3-urna vstopnica (ODRASLI)

3-urna vstopnica (OTROCI)

celodnevna vstopnica (ODRASLI)

celodnevna vstopnica (OTROCI)

Sobota, nedelja, prazniki:

3-urna vstopnica (ODRASLI)

3-urna vstopnica (OTROCI) 

celodnevna vstopnica (ODRASLI)

celodnevna vstopnica (OTROCI)

Cenik (bazeni)

kopanje 

9  

6 

12 

8 

11 

8 

14 

10 

 

16  

13 

19 

15 

18 

15 

21 

17 

kopanje s
 kosilom*

60 €
90 €
60 €

260 €
160 €
360 €
260 €
500 €

 
70 € 

BAZEN

Doplačila:
- dodatna ura v bazenu 3 €
- dodatna ura v savnah 4 €

*Kosilo je streženo med 12. in 14. uro.



mesečna
polletna
polletna prenosna
letna
letna prenosna

polletna za bazen in savno
polletna prenosna za bazen in savno
letna za bazen in savno
letna prenosna za bazen in savno

Od ponedeljka do petka:

do 3 ure

več kot 3 ure

celodnevna vstopnica

Sobota, nedelja, prazniki:

do 3 ure

več kot 3 ure

celodnevna vstopnica

Cenik (savne)

savna

16  

20 

18 

22 

 

 

22 

24 

savna in
bazen

160 €
420 €
560 €
680 €
800 €

500 €
660 €
790 €
930 € 

dodatna ura v savni 

10 vstopnic za savno z 
veljavnostjo treh mesecev 
(vstop velja do 3 ure za vse dni v tednu)

4 

140 

Ugodnosti
Družinski popust
Na vstopnice za bazen 20 % popusta         
(2 odrasla in 2 ali več otrok).

Popust skupine
Skupini OTROK (najmanj 10) od 4. do 
vključno 14. leta priznamo 20 % 
popust, spremljevalci vstop 
brezplačen; skupini ODRASLIH 
(najmanj 15) priznamo 20 % popust.
Najava skupin je obvezna na                 
t 04 587 75 80.

Študenti, upokojenci in invalidi
imajo ob predložitvi dokazila 10 % 
popusta na vstopnice (ne velja za 
mesečne, polletne in letne 
vstopnice).

SAVNA



Splošni
pogoji

Rezervacije
Priporočamo predhodne rezervacije:
t 04 587 75 80

Prihod
Prosimo vas, da v naš wellness center 
pridete 10 minut pred dogovorjenim 
začetkom storitve. V primeru zamude 
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.

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

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



DODATNA PONUDBA 
ALPSKEGA WELLNESSA

Fitness
fitnes za zunanje goste (60 min)  
mesečna vstopnica (odrasli) 

7 €
30 €


