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W E L C O M E T O S PA
I N T ERCON T I N EN TA L

Ü DVÖ Z Ö L J Ü K A S PA
I N T ERCON T I N EN TA L-BA N!

Discover a unique In The Know SPA
destination where every element is
customized to your time and need.
Whether you have a moment to refresh
or a whole afternoon to spare, immerse
yourself in a marvellous surrounding
and enjoy our unique treatments using
only the most sophisticated, natural
products. Discover a thousand ways
of relaxation at our spa!

A szállodánk által kínált élmények mind
az Ön kényelmét és pihenését hivatottak
szolgálni. Spa részlegünkön, edzőtermünkben, kozmetikusunk és masszázsterapeutáink kezei alatt ez fokozottan
érvényes. Akár pár perce van a feltöltődésre,
akár egy egész délutánja, nálunk minden
adott ahhoz, hogy kiszakadjon a zsúfolt
hétköznapok forgatagából. Fedezze fel
a pihenés ezer arcát!

SPA InterContinental

SPA InterContinental

– 4 treatment rooms
– Variety of massages, body treatments,
facials, nail care and beauty services
– Swimming pool (28°C)
– Finnish sauna, Steam bath

– 4 kezelőhelység
– Masszázsok, test-és arckezelések, köröm
ápolás és szépészeti szolgáltatások sora
– Úszómedence (28°C)
– Finn szauna, Gőzfürdő

Fitness area

Edzőterem

– Gym equipped with high-tech
LifeFitness devices
– Available 24 hours

– L ifeFitness gépekkel felszerelt
modern edzőterem
– 24 órán keresztül elérhető

Opening hours

Nyitvatartási idő

Spa facilities (Pool & Saunas)
6.00 AM – 10.00 PM

SPA (medence és szaunák)
6.00 – 22.00

Massages
8.00 AM – 8.00 PM

Masszázsok
8.00 – 20.00

Body & facial treatments, nail care
11.00 AM – 7.00 PM

Test-és arckezelések, körömápolás:
11.00 – 19.00

Gym
Available 24 hours

Edzőterem
24 órán keresztül elérhető
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Land of healing

A magyar termálvíz gyógyító ereje

Hungary is renowned for its treasure hidden
under the ground, the healing thermal water.
The country has more than 1.000 hot springs
and enough spa facilities and baths to accom
modate 300.000 people at the same time.

Hazánk világszerte híres a föld alatt rejlő
természeti kincseiről, gyógyító erejű forrá
sairól, termálvizeiről és fürdőkultúrájáról.
Budapestet nem véletlenül emlegetik a fürdők
városaként: már a rómaiak is felismerték
és kihasználták az itt fellelhető gyógyvíz adta
lehetőségeket, ám a Török Hódoltság hozta
el a törökfürdők sajátos építészetét és emelte
a fürdőzés fogalmát a ma is ismert magas
szintre.

The Romans – no strangers to the good life
– were the first ones to take advantage of
nature’s gift, however, there are many baths
remaining from the Turkish Era as well.
Medicinal waters can be found in almost
all regions of Hungary, and about threequarters of the wells are located in the
Great Hungarian Plain.

Itt a főváros fürdőinek ölelésében, a SPA
InterContinental célja, hogy nemzetközileg
elismert kozmetikai márkák mellett elhozza
vendégei számára a jótékony gyógyforrások
és vizek, valamint a híres Hévízi iszap esszen
ciáját kínáló magyar prémium kozmetiku
mokat és kezeléseket is, melyek nem csupán
testi, de lelki feltöltődéséről is gondoskodnak.

In SPA InterContinental our aim is to repre
sent products and services using the benefi
cial power of thermal water, Hévíz mud and
natural ingredients too.
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MASSAGES

MASSZÁZSOK

MASSAGES

MASSZÁZSOK

Aromatherapy Massage

Aromaterápiás Masszázs

Gentle aromatherapy massage which helps
relax your body and mind by using the
essential oil which best fits your physical and
mental needs.

Lágy aromaterápiás masszázsunk során az
Ön mentális és fizikai állapotához leginkább
illő illóolajat választjuk ki, mellyel nem csak
a testét, de lelkét is kényeztetjük.

50 min – 24.000 HUF
75 min – 36.500 HUF

50 perc – 24.000 Ft
75 perc – 36.500 Ft

Relaxing Swedish Massage

Relaxáló Svéd Masszázs

Our warm oil massage aims to release stress
and melt away muscular tension while it also
helps your mind to unwind.

Meleg olajos masszázsunk csökkenti
a stresszt, megszünteti az izomfájdalmakat
és segít tökéletesen kikapcsolni elméjét.

50 min – 24.000 HUF
75 min – 36.500 HUF

50 perc – 24.000 Ft
75 perc – 36.500 Ft

Traditional Deep Tissue Massage

Tradicionális Mélyszöveti Masszázs

Mother-to-be Massage

Kismama Masszázs

This strong and deep massage aims to
release muscle knots and relieve pain from
certain parts of the body by applying firm
pressure and slow strokes.

Erős és mély masszázs, mely oldja az izom
görcsöket és megszűntetni a fájdalmat
a masszőr által alkalmazott erős nyomások
és simítások által.

Gentle massage suitable between the 12 and
32 weeks of pregnancy. Our well-trained
therapists perform the massage while you
are in a comfortable seated position or lying
on your side supported by pillows.

Lágy, relaxáló masszázs, mely a terhesség
12. és 32. hetében vehető igénybe.
Képzett terapeutáink párnákkal
és különböző technikákkal biztosítják
a kényelmet a kezelés alatt.

50 min – 24.000 HUF
75 min – 36.500 HUF

50 perc – 24.000 Ft
75 perc – 36.500 Ft

30 min – 16.000 HUF

30 perc – 16.000 Ft

Hot Lava Stone Massage

Meleg Lávaköves Masszázs

Back, Neck & Shoulder Massage

Nyak, Váll-és Hát Masszázs

This unique treatment is performed with
smooth heated lava stones. The volcanic
stones absorb and retain heat and are placed
on key points of the body to improve
circulation, calm the nervous system
and release tension in your muscles.

Különleges masszázsunk során felmelegített
lávaköveket alkalmazunk, melyek felveszik
és megtartják a hőt. A test bizonyos pont
jaira helyezve azokat képesek javítani
a vérkeringést, megnyugtatni az idegrendszert
és enyhíteni az izomfájdalmat.

During this express massage, we shall focus
on the back, neck and shoulder area to ease
muscle tension and relieve stress.

Express kezelésünk során a nyak, váll és hát
területet masszírozzuk át a feszültségoldás és
az izomfájdalom csökkentése érdekében.

25 min – 15.000 HUF

25 perc – 15.000 Ft

Refreshing Foot & Leg Massage

Frissítő Talp- és Lábmasszázs

50 min – 26.000 HUF
75 min – 37.500 HUF

50 perc – 26.000 Ft
75 perc – 37.500 Ft

This refreshing and healing massage focuses on
pampering tired and sore legs. Our treatment
energizes your body, strengthens the immune
system and improves the feeling of well-being.

Energizáló és gyógyító talpmasszázsunk
a fáradt és fájó lábakra koncentrál:
felpezsdíti a testet, erősíti az immunrend
szert és hozzájárul a jó közérzet eléréséhez.

25 min – 15.000 HUF

25 perc – 15.000 Ft
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R I T UA L S

R I T UÁ L É K

Aromatherapy Massage & Bath

Aromaterápiás Masszázs Fürdővel

Gentle aromatherapy massage that helps
to relax your body and mind by choosing
the right essence fitting your physical
and mental needs. The treatment is followed
by a relaxing bath.

Lágy aromaterápiás masszázsunk során
az Ön mentális és fizikai állapotához
leginkább illő illóolajat választjuk ki, mellyel
testét és lelkét is kényeztetjük. A kezelést
egy 20 perces fürdővel tesszük teljessé.

50 + 20 min – 28.000 HUF

50 + 20 perc – 28.000 Ft

Relaxation Couple Massage & Bath

Relaxáló Páros Masszázs Fürdővel

Enjoy a relaxing and refreshing oil
massage together with your loved one
which will melt away your stress.
The treatment is followed by an
aromatherapy bath.

Élvezze közösen párjával pihentető
és frissítő páros masszázsunkat, mely kedvező
hatással van az izomfájdalmakra,
valamint csökkenti a stresszt. A kezelést
egy 20 perces habfürdő követi.

50 + 20 min – 52.000 HUF

50 + 20 perc – 52.000 Ft

Vitalizing Grape Couple
Massage & Bath

Élénkítő Szőlős Páros
Masszázs Fürdővel

Pamper yourselves with our hydrating
massage using natural grape seed oil which
helps regenerate and nourish your skin
followed by a relaxing grape bath.

Élje át párjával közösen hidratáló
szőlőmagolajos masszázsunkat, mely táplálja
és regenerálja bőrüket. A kezelést egy
20 perces szőlős fürdő teszi teljessé.

50 + 20 min – 52.000 HUF

50 + 20 perc – 52.000 Ft
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Kaviczky

Kaviczky

Kaviczky products present a new dimension
of beauty care focusing on preserving your
natural beauty, youth and vitality. The prod
uct portfolio and the unique treatments
of this premium local cosmetic brand are
inspired by Hungarian thermal baths and are
made of natural and carefully selected ingre
dients, such as the world-famous Hévíz mud.

A Kaviczky termékek egy olyan dimenzióját
képviselik a szépségápolási termékek között,
melyek fő célja a szépség, a fiatalság és az
életerő megőrzése. A termékeket és a keze
léseket mind Magyar tradíciók inspirálták,
az egyedülálló örökség - a termálvíz –
és a gondosan összeválogatott hozzávalók,
úgy, mint a Hévízi iszap, alkotják.
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K AV I C Z K Y F A C I A L S

K AV I C Z K Y A R C K E Z E L É S E K

Express Facial

Express Arckezelés

A brisk facial cleansing followed
by a calming and soothing treatment.

Gyors, tisztító arckezelésünk nyugtatja
és kisimítja arcbőrét.

30 min – 18.000 HUF

30 perc – 18.000 Ft

Firming & Lifting Facial

Feszesítő és Ránctalanító Arckezelés

This anti-ageing facial combines the
detoxification and illumination of the skin.
It’s a perfect remedy for mature skin
to visibly improve the appearance
of fine lines and wrinkles and to strengthen
the elasticity of the skin.

Anti-aging arckezelésünk során kiemelt
figyelmet kap a bőr méregtelenítése és
letisztítása. A kezelés különösen ideális
az érett bőr kezelése szempontjából: elősegíti
a bőr rugalmasságának megőrzését és
a ráncok látványos feltöltését.

60 min – 23.500 HUF

60 perc – 23.500 Ft

Hydrating Facial

Hidratáló Arckezelés

A rejuvenating facial treatment that will
ensure maximum hydration, nourishment
and cleansing of the skin.

Tápláló arckezelésünk elősegíti a bőr
maximális hidratáltságának elérését, táplálja
és tisztítja az arcbőrt.

60 min – 23.500 HUF

60 perc – 23.500 Ft

Cosmeceutical

Cosmeceutical

Our cosmeceutical treatment is a new
concept in beauty care meaning that
cosmetics are progressing towards medicine.
This luxurious treatment is ideal for mature
skin to improve its vitality.

Magas hatóanyag tartalommal rendelkező
arckezelésünk a szépségápolás egy újfajta
koncepciójával segíti elő a bőr táplálását
és fiatalítását. Különösen érett arcbőr
esetében ajánljuk.

60 min – 26.500 HUF

60 perc – 26.500 Ft

Deep cleansing

Tisztítás

Complete your facial treatment with this
deep cleansing to get rid of blackheads and
acne. The cleansing can only be requested
in combination with another treatment.

Kiegészítő kezelésünk megtisztítjuk arcbőrét
a mitesszerektől és pattanásoktól. Bármely
arckezelésbe beépíthető, különálló kezelés
ként nem választható.

20 min – 5.000 HUF

20 perc – 5.000 Ft

8

9

K AV I C Z K Y B O D Y
T R E AT M E N T S & R I T UA L S

K AV I C Z K Y
T E S T K E Z E L É S E K & R I T UÁ L É K

True Indulgence Ritual

A Tökéletes Kikapcsolódás

This treatment includes a facial care tailormade for your skin type and the exfoliation
of the body. During the ritual, we apply
a unique Hévíz mud wrap, while a soothing
face, back & calf massage is done to relieve
tension and open up your senses.

Különleges rituálénk során a teljes testet
ápoljuk: a kezelés magában foglal egy arcke
zelést, egy testradírozást valamint egy Hévízi
iszapos testpakolást is. A pakolás hatóideje
alatt arc-, kéz-, és hátmasszázzsal segítjük elő
a tökéletes kikapcsolódás élményét.

90 min – 31.000 HUF

90 perc – 31.000 Ft

Hévíz Mud Body Treatment

Hévízi Iszappakolás

This treatment is a special combination of
a self-heating body exfoliation with pineapple
extract and a nourishing Hévíz mud wrap.
Whilst the wrap exerts its beneficial effects,
you will receive a facial massage followed
by the application of shaping body balm.

A kezelés tökéletesen ötvözi az önmagát
felmelegítő, ananász kivonatot tartalmazó
testradírt és a tápláló Hévízi iszappakolást.
Amíg a gyógyiszap kifejti jótékony hatását, egy
arcmasszázzsal majd egy bőrfeszesítő balzsam
bemasszírozásával tesszük teljessé a kezelést.

90 min – 31.000 HUF

90 perc – 31.000 Ft

Firming Grape Body Treatment

Testszépítő Szőlős Kezelés

The combination of exfoliation and
a firming grape body wrap to leave your skin
smooth and nourished. While enjoying
the benefits of the nourishing grape wrap,
you will receive a facial massage followed
by the application of firming body balm.

Kezelésünk során a bőrsimító testradírozás
és egy szőlős testpakolás kombinációját
élvezheti, mely elősegíti bőre hidratáltságát
és ápoltságát. Amíg a pakolás kifejti hatását,
hidratáló arcmasszázzsal és egy bőrregene
ráló balzsammal kényeztetjük arcbőrét.

90 min – 31.000 HUF

90 perc – 31.000 Ft

Water-lily Body Wrap

Tavirózsa Rituálé

This magic wrap will leave your skin detox
ified, slim and firm by combining our two
nourishing and moisturizing body wraps,
the Hévíz mud and the Rose mask in one
treatment. During this treatment, you will
also receive a facial massage finished by and
application of pampering body balm.

Relaxáló testpakolásunk során a Hévízi iszap
és a tavirózsa kivonat kombinált erejével
varázsoljuk bőrét egyszerre táplálttá és hid
ratálttá. A kezelés közben a bőre igényeinek
megfelelő arckezelésben részesítjük, majd
egy kényeztető testbalzsam alkalmazásával
tesszük teljessé a szépülés élményét.

90 min – 31.000 HUF

90 perc – 31.000 Ft
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Skeyndor

Skeyndor

Skeyndor, a luxury cosmetic brand from
Barcelona is internationally recognized
for its outstanding research result and
advancement in the field skin rejuvenation.
The Spanish name Skeyndor means “golden
skin” and its aim to combine the goodness
of nature with the wonders of science and
delivers the highest quality of non-chemical
beauty solutions to everybody.

Skeyndor spanyol szó jelentése „arany bőr”.
Ez a név fémjelzi a barcelonai származású,
luxus kategóriás kozmetikai márkát, mely
a bőrfiatalítás területén tett kutatásaiban
és fejlesztéseiben világ szinten az élen jár.
Kozmetikumaiban a természetes ható
anyagok és a legmodernebb tudományos
fejlesztések eredményei tökéletes
harmóniában élnek egymás mellett.
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S K E Y N D O R FAC I A L S

SK EYNDOR ARCK EZELÉSEK

S K E Y N D O R FAC I A L S

SK EYNDOR ARCK EZELÉSEK

Express Beauty

Expressz Arckezelés

Corrective

Corrective

This express facial treatment starts with
a thorough cleansing and is followed by the
application of the agents and is finished
with a facial massage to freshen up and
hydrate all skin types.

Instant arckezelésünket egy rövid arctisztí
tással kezdjük, amit a hatóanyagok bevite
lével folytatunk. Az ápolt és felfrissült bőr
érdekében egy hidratáló és tápláló masszáz�
zsal fejezzük be a kezelést.

This highly effective anti-ageing treatment
visibly reduces deep wrinkles, rejuvenates
and restores your skin’s firmness
and youthful appearance.

Hatékony anti-aging arckezelésünk hozzájá
rul a mélyebb ráncok látványos feltöltéséhez,
valamint visszaadja a bőr elaszticitását és
halványítja a bőr öregedésére utaló jeleket.

60 min – 37.000 HUF

60 perc – 37.000 Ft

30 min – 18.500 HUF

30 perc – 18.500 Ft

Eye Treatment

Szemkörnyék Ápolás

Global Lift

Global Lift

An express treatment to strengthen
the sensitive skin around the eyes,
to smooth the fine lines and to visibly
decrease wrinkles.

Express kezelésünk a szem környéki érzékeny
bőr feszességének megőrzésére fekteti
a hangsúlyt, a mimikai ráncok és a szarka
lábak látványos halványítása érdekében.

A new global anti-ageing strategy to achieve
an immediate face-lift effect, redefining
jaw lines and improving the elasticity
of the skin.

Teljesen új technológiával harcol a kialakult
ráncok látványos és azonnali halványításáért.
Feszesíti és megemeli a bőrt az áll vonalánál
és visszaadja annak elaszticitását.

30 min – 15.000 HUF

30 perc – 15.000 Ft

Power Hyaluronic

Power Hyaluronic

During the treatment we use a revolutionary
technology to visibly smooth the fine lines
immediately. This cure firms and lift the
skin around the chin and gives back the
skin’s natural elasticity.

Kezelésünk során egy forradalmian új tech
nológiát alkalmazunk a ráncok látványos és
azonnali halványításáért. A kúra feszesíti és
megemeli a bőrt az áll vonalánál valamint
visszaadja annak természetes elaszticitását.

An intensive moisturizing treatment
to ensure a perfectly hydrated skin. Includes
an Indian face massage technique with
energetic Selenite crystal stones for smooth
and relieved skin.

Intenzív, tápláló arckezelésünk célja a teljes
hidratáltság elérése: egy speciális indiai
masszázstechnika és Selenite kristályok
energiájának alkalmazásával nyugtatjuk
és feszesítjük bőrét.

60 min – 39.000 HUF

60 perc – 39.000 Ft

60 min – 29.000 HUF

60 perc – 29.000 Ft

Power C+

Power C+

Treatment with a high concentration of
Vitamin C, which helps to activate cell
metabolism and is full of anti-oxidants to
rejuvenate and freshen up all skin types.

Magas C-vitamin tartalmú arckezelésünk
elősegíti és támogatja a bőre anyagcseréjét.
Hála a C-vitamin magas antioxidáns
tartalmának, a kezelés fiatalítja és frissíti.

60 min – 29.000 HUF

60 perc – 29.000 Ft
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SK EYNDOR MEN’S
FAC I A L S

SK EYNDOR FÉRFI
ARCK EZELÉSEK

Intense Hydrating

Intenzív Hidratáló

Deeply hydrating treatment to regulate
water release of cells and to protect and
nourish the skin.

Hidratáló arckezelés, mely szabályozza
a sejtek vízmegkötő képességét és megfelelő
táplálást nyújt a férfi arcbőr számára.

60 min – 24.000 HUF

60 perc – 24.000 Ft

Express Energizing

Expressz Energizáló

This treatment energizes the skin with
Siberian ginseng, stabilizes cellular metab
olism, activates the immune system and
increases the skin’s resistance to stress.

Energizáló kezelés, mely a szibériai ginzeng
erejével stabilizálja a sejtek anyagcseréjét,
aktiválja az immunrendszert és megóvja
a bőrt a stressz káros hatásaitól.

60 min – 24.000 HUF

60 perc – 24.000 Ft
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S K E Y N D O R B O D Y T R E AT M E N T S

SK EYNDOR TESTK EZELÉSEK

Thermal Spring Salt Body Polish

Gyógyvízi Sós Testradírozás

Rich mineral content makes this peeling a
relaxing therapy. It contains Salies de Bearn
thermal salt from France, malachite to relax
your tired skin, sapphire to provide vitality
and organic mud and hematite to hydrate
and fortify skin tissue.

A kezelésünk során alkalmazott francia
Salies de Bearn ásványi sós radírozás
garantálja bőre teljes megtisztulását.
A bőrradírt követően organikus test
pakolással gondoskodunk annak
ápoltságáról és hidratáltságáról.

40 min – 18.000 HUF

40 perc – 18.000 Ft

Deluxe Cellulite

Deluxe Cellulite

A special intensive detoxifying treatment
that will get you in shape. The toning and
firming of the skin will be achieved with a
bamboo stick massage which will stimulate
circulation and tighten connective tissues.

Különleges intenzív méregtelenítő
kezelésünk során a test legproblémásabb
területeire fókuszálunk, a látható
eredményt pedig hatékony bambusz
masszázstechnikával érjük el.

75 min – 29.000 HUF

75 perc – 29.000 Ft

Sapphire Body Ritual

Zafír Testrituálé

A body ritual with a soothing body scrub
in order to freshen up the body, followed
by a sapphire wrap to provide vitality and
a refreshing and relaxing foot ritual
to melt stress away.

Testrituálénk egy teljes bőrmegújító test
radírozással indul, melyet egy különleges
vitalizáló zafír testpakolás követ –
míg a pakolás kifejti hatását, energizáló
és stresszűző talpmasszázsban részesítjük.

90 min – 35.000 HUF

90 perc – 35.000 Ft
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NAIL C ARE

K ÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS

NAIL C ARE

K ÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS

H A N D T R E AT M EN TS

K ÉZ Á POL Á S

FOOT T R E AT M EN TS

L Á BÁ POL Á S

Classic Manicure

Klasszikus Manikűr

File and Polish of feet

Körömformázás és bőrápolás

Manicure treatment including nail shaping,
cuticle care and nail polish.

Manikűr körömformázással, bőrápolással
és lakkozással.

Pedicure treatment including nail
shaping and cuticle care.

Körömformázásral és bőrápolásra
fókuszáló kezelés.

45 min – 12.500 HUF

45 perc – 12.500 Ft

30 min – 10.500 HUF

30 perc – 10.500 Ft

Spa Manicure

Spa Manikűr

Classic Pedicure

Klasszikus Pedikűr

Manicure treatment including nail shaping,
cuticle care, hand exfoliation and massage,
nail polish.

Manikűr körömformázással, bőrápolással,
kéz radírozással és masszázzsal, valamint
lakkozással.

Pedicure treatment including nail shaping,
cuticle care, dead skin removal and nail polish.

Pedikűr körömformázással, bőrápolással,
elhalt bőrréteg eltávolítással és lakkozással.

60 min – 12.500 HUF

60 perc – 12.500 Ft

75 min – 14.500 HUF

75 perc – 14.500 Ft

Spa Pedicure

Spa Pedikűr

Gentlemen’s Manicure

Férfi Manikűr

Manicure treatment including nail shaping
and cuticle care.

Manikűr körömformázással, bőrápolással
amit bőrápolás követ.

Pedicure treatment including nail shaping,
cuticle care, dead skin removal, foot
exfoliation and massage, nail polish.

Pedikűr körömformázással, bőrápolással,
elhalt bőrréteg eltávolítással, lábradíro
zással, masszázzsal valamint lakkozással.

45 min – 10.500 HUF

45 perc – 10.500 Ft

75 min – 14.500 HUF

75 perc – 14.500 Ft

Gel nail polish / CND Shellac coat
Gel nail polish/CND Shellac coat

Gél lakkozás CND Shellac-kal

Gel nail polish / CND Shellac coat

Application of long-lasting polish
of your choice.

Tartós lakkozás az Ön által
választott színnel.

Application of long-lasting polish
of your choice.

Gél lakk felhelyezése az Ön által
választott színben.

20 min – 4.000 HUF

20 min – 4.000 Ft

20 min – 4.000 HUF

20 perc – 4.000 Ft

Medical Pedicure

Gyógypedikűr

Pedicure treatment including nail shaping,
cuticle care for feet in special need
(We suggest it in case of cracked dead skin,
callus, ingrown nail).

Pedikűr körömformázással, bőrápolással
a speciális kezelést igénylő lábaknak
(extrém bőrrepedezettség, körömbenövés,
gombás fertőzés esetén javasoljuk).

Gel nail polish / CND Shellac
coat removal

Gél körömlakk / CND Shellac
eltávolítás

20 min – 5.000 HUF

20 perc – 5.000 Ft

Gel nail application

Zselés műköröm építés

75 min – 16.500 HUF

75 perc – 16.500 Ft

90 min – 16.500 HUF

90 perc – 16.500 Ft

Medical Spa Pedicure

Gyógy Spa Pedikűr

Correction of artificial gel nail

Zselés műköröm javítás

25 min – 2.000 HUF/nail

25 perc – 2.000 Ft / köröm

A Medical Pedicure treatment made even
more pleasurable with a foot exfloiation,
wrap and massage.

Gyógypedikűr kezelésünket láradírozással,
pakolással és masszázzsal tesszük
még teljesebbé.

90 min – 18.500 HUF

90 perc – 18.500 Ft
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SPECIAL OFFERS

K I E M E LT A J Á N L ATA I N K

Look for our promotional offers
at the Spa reception.

Promóciós ajánlatainkkal kapcsolatban
érdeklődjön a Spa recepción.

Gift Certificate

Ajándékutalvány

Surprise your loved one with the gift of
relaxation and tranquillity with our special
Gift Voucher, which makes the ideal present
for any occasion. Wide range of treatments
and memberships are available to purchase.

Ajándékozza meg szeretteit a pihenés élményével
ajándék kártyáink egyikével, melyek ideális
meglepetésként szolgálhatnak minden alkalomra.
Kezelések széles kínálata és SPA bérleteink is
elérhetőek ajándékutalvány formájában.

Membership

SPA tagság

Treat yourself to our membership program
and enjoy the benefits of being a member of
SPA InterContinental.

Válasszon több féle bérlettípusunk közül
és élvezze a tagsággal járó állandó előnyöket,
kedvezményeket.

S PA E T I Q U E T T E

S PA E T I K E T T

Reservation

Időpont foglalás

We request all treatment bookings to be made a few
hours prior to your appointment. In order to be able
to provide the most effective and suitable treatments,
we kindly ask you to inform us of any health condi
tions, allergies and physical disabilities you may have
when making a Spa appointment.

Időpont foglalási szándékát minden esetben előzetesen
szükséges egyeztetni kollégáinkkal. Annak érdekében,
hogy a leghatékonyabb és legmegfelelőbb kezelést
tudjuk Önnek biztosítani, kérjük, mindenképpen tájé
koztassa munkatársunkat esetleges egészségügyi problé
májáról, allergiájáról vagy fizikai korlátozottságáról.

Spa Arrival

Érkezés

In order to have adequate time to prepare yourself
for the treatment, we ask that you arrive 10-15 minutes
prior to your appointment. As a courtesy to our next
guest, late arrivals may result in a reduction of treat
ment time. In case of being late, please contact our
Spa Reception to reschedule your appointment to
a more convenient time.

Kérjük, leegyeztetett időpontja előtt 10-15 perccel
korábban érkezzen, hogy rohanás nélkül tudjon átöl
tözni és ráhangolódni a kikapcsolódásra. Tájékoztatjuk,
hogy késés esetén kezelése időtartama megrövidülhet,
tekintettel az Ön után érkező vendégek zavartalan pihe
nésére. Amennyiben nem tud időben érkezni, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal, hogy egy, az
Ön számára alkalmasabb időpontra foglaljuk át kezelését.

Cancellation Policy

Lemondási feltételek

In case you need to cancel your appointment because
of an unexpected circumstance, we kindly ask that
you give us notice as much in advance as possible.
In case of cancellation, please note that the following
charges may apply:
– More than 2 hours: No charge
– Within 2 hours: 50% will be charged
– No show: 100% will be charged

Amennyiben mégsem tud megjelenni a megbeszélt
időpontban, kérjük, feltétlenül jelezze azt munka
társaink felé. A kezelés előtt 2 órával történő lemondás
esetén Önt nem terheli lemondási díj. Egyéb esetben
a következő díjak kerülhetnek felszámolásra:
– 2 órán belüli lemondás: a kezelés összegének 50%-a
kerül felszámolásra,
– Nem történik lemondás és Ön nem érkezik meg
a Spa-ba: a kezelés összegének 100%-a kerül
felszámolásra.

What to Wear
It is mandatory to wear appropriate swimsuits and
slippers in the Spa area and also in the Saunas.
To use the Fitness facilities it is necessary to wear
adequate sports shoes and suits.

Viselet

Age Requirement

A Spa-ban és a szaunában fürdőruha és papucs viselete
kötelező, míg az edzőteremben megfelelő sportruházat
és sportcipő viselése szükséges.

Guests under the age of 14 without an accompanying
person are not permitted to enter SPA InterContinental.

Korhatár

Valuables

14 évnél fiatalabb vendégeink szülői felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a Spa területén.

SPA InterContinental does not take responsibility
for any lost belongings. Please place your valuables
in your room safe or in the lockers provided in our
changing rooms.
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Elveszett tárgyak
A SPA InterContinental nem vállalja a felelősséget
a Spa területén elvesztett tárgyakért. Kérjük,
hogy értékeit helyezze a szobájában található
széfbe vagy dedikált öltözőszekrényébe.
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InterContinental Budapest
Apáczai Csere János utca 12-14.,
1052 Budapest, Hungary
T: +36 1 327 6333 • budapest@ihg.com
www.budapest.intercontinental.com

