
ספא יערות הכרמל ברויאל ביץ' תל אביב

מלון רויאל ביץ' תל אביב החליט 'להביא' את ספא אחוזת יערות הכרמל לכאן, 
כדי להעניק לאורחיו את מגוון הטיפולים, הפינוקים ואפילו הניחוחות של האחוזה.

ספא יערות הכרמל במלון כולל חדרי טיפולים נעימים, חדר טיפולים זוגי מפנק, 
סאונה, חמאם טורקי ואזורי התרגעות נעימים.

לסוף חודש אוקטובר. בריכת המלון פתוחה החל מהראשון באפריל ועד

הטיפולים המוענקים במקום מגוונים ועשירים, לגוף ולנפש כאחד, והם כוללים 
עיסויים, טיפולי גוף שונים, טיפולי יופי וחבילות טיפולים, ואורחינו מוזמנים גם כאן 

להרגע, להתפנק ולהתחדש.

להזמנת טיפולים יש להתקשר לשלוחה פנימית: 5070.
RT-SPA@isrotel.co.il ,03-7405070 :למתקשרים מחוץ למלון

שעות הפעילות 
בימים א'-ה': 9:00 - 21:00

בימי שישי ושבת: 9:00 - 18:00

מלון רויאל ביץ' תל אביב, רחוב הירקון 19. 
לנוחיותכם, חנייה מקורה בתשלום.



הקלאסיים
משך
הטיפול 
)בדקות(

מחיר 
הטיפול 
)ש"ח(

עיסוי שבדי קלאסי עיסוי אירופי קלאסי, לכל הגוף, בשמן שקדים, המסייע בהמרצת 
מחזור הדם ובהקלת המתח בשרירי הגוף. נעשה בחוזק בינוני, מרגיע ומשחרר.

50375

עיסוי ארומתראפי עיסוי עדין, המשלב שימוש בתמציות צמחים ארומתרפיים, 
לפי בחירת האורח, מסייע בהפגת עייפות, מרגיע, משחרר, ממריץ ומחזק את 

המערכת החיסונית.

50385

העיסוי המשולב עיסוי המשלב מספר טכניקות, בתאום עם האורח, להשגת 
תוצאות אופטימאליות של שחרור ואיזון. 

50385

רפלקסולוגיה טיפול מאזן ומרגיע המתבצע באמצעות עיסוי ולחיצות על כפות 
הרגליים, לשחרור ולהקלה. 

50375

עיסוי קצוות עיסוי המיועד להפגת מתחים ולשחרור הגוף. משלב עיסוי קרקפת, 
כפות ידיים וכפות רגליים. 

50375

אבנים חמות טיפול אינדיאני מקורי המשלב אבני בזלת חמות. חום האבנים 
חודר לעמוק הרקמה, מרגיע ומשחרר את השרירים. עוזר לשחרור רעלים מהגוף 

והחזרתו לאיזונו הטבעי. חוויה בלתי נשכחת ומעוררת חושים.

80550

עיסוי אבנים חמות לגב ולצוואר טיפול המשלב אבני בזלת חמות, מתמקד באזורי 
הגב והכתפיים ומיועד לשחרור עמוק של שרירי הגב והכתפיים.

45410

קצר ולעניין
עיסוי ראש, צוואר וכתפיים חוויה מרגיעה המשלבת עיסוי קרקפת, לשחרור 

הצוואר והפנים.
25250

עיסוי גב, כתפיים וצוואר עיסוי המתמקד בגב ובצוואר, לשחרור מתחי היום 
יום.

25250

25250עיסוי כפות רגליים עיסוי כפות הרגליים בחמאת שיאה, לתחושת רעננות וקלילות.

עיסוי ראש וכפות רגליים )4 ידיים( חוויה המשלבת עיסוי ראש ורגליים, ונעשית 
על ידי 2 מטפלים בו בזמן, לשחרור, איזון והרגשה נפלאה.

25330

עיסויי גוף עמוקים
עיסוי רקמות עמוקות טכניקות עיסוי ממוקדות ועמוקות המתאימות למי שמקבלים 

עיסויים באופן קבוע, לשחרור שרירים ונקודות מתח באזורים שונים בגוף.
50410

מילניום )4 ידיים( עיסוי המשלב מספר טכניקות של עיסוי עמוק לצד עיסוי עדין, 
לשחרור שרירים עמוקים. הטיפול מבוצע על ידי 2 מטפלים, בו בזמן, להשגת 

תוצאות טובות יותר ולהעצמת החוויה.

75/50590/475



חוויה מן המזרח
משך
הטיפול 
)בדקות(

מחיר 
הטיפול 
)ש"ח(

איורוודה )2 או 4 ידיים( טיפול הודי מסורתי, הכולל פילינג עדין לניקוי הגוף 
בתנועות ארוכות וניסוך שמן שומשום חמים לאורך הגוף, ניסוך שמן על העין 
השלישית )מרכז המצח( והמצח, ולסיום - עיסוי קרקפת. )העיסוי מתבצע ללא 

בגדים, עם כיסוי חלק הגוף התחתון(.

75650/500

25250שירודהרה ניסוך שמן על העין השלישית והמצח, מלווה בעיסוי קרקפת ופנים.

אביאנגה )2 או 4 ידיים( ניסוך שמן שומשום חמים, בתנועות ארוכות לאורך 
הגוף, מלווה בעיסוי קרקפת ופנים, להרגעה ולשחרור )העיסוי מתבצע ללא בגדים, 

עם כיסוי חלק הגוף התחתון(.

45490/390

שיאצו אמנות טיפול יפנית, הלקוחה מהאקופונקטורה הסינית ומשלבת מתיחות 
ולחיצות לאורך מסלולי אנרגיה. הטיפול מגביר את חוסנו הטבעי של הגוף ומשחזר 

את חוויית החזרה אל הטבע.
)מתבצע על מזרן, בלבוש ארוך ונוח(.

50385

עיסוי תאילנדי אמנות ריפוי עתיקה, המשלבת לחיצות ומתיחות. משפרת את 
גמישות הגוף ומתמקדת בשחרור חסימות וויסות האנרגיה בגוף.

)מתבצע על מזרן, בלבוש ארוך ונוח(.

50385

טיפולי יערות הכרמל
עיסוי בשמן שקדים להורדת מתח ולחץ שרירי ונפשי  עיסוי 'יערות הכרמל' 
ולשיפור הוויטליות. אורכו של הטיפול מאפשר התמקדות באזורים מתוחים במיוחד.

75490

טיפול להרגעת הגוף והנפש מסע חווייתי לניקוי הגוף והרגעת הנפש ע"י פילינג 
לעור הגוף ולאחריו עיסוי עם שמן שקדים טהור מועשר בתמציות צמחים בניחוח 

ייחודי.

75490

ניקוי ומסע חוויתי הודי מסע הודי חווייתי המתחיל בניקוי הגוף הגשמי באמצעות 
פילינג חמאת שיאה עשירה ומיד לאחריו אביאנגה, משיכת שמן שומשום חמים 
בתנועות ארוכות, לאורך הגוף, להרגעת הגוף והנפש )העיסוי מתבצע ללא בגדים, 

עם כיסוי חלק הגוף התחתון(.

 75490

עיסוי לנשים הרות
עיסוי לנשים הרות החל מן השבוע ה-14

עיסוי הריון עיסוי בשמן שקדים טהור, המסייע לאם לעתיד בהקלת תחושת 
הכבדות, ובהפגת עייפות ומתחים, לשחרור שרירים תפוסים ומתוחים.

50375

עיסוי קצוות עיסוי קרקפת, כפות ידיים וכפות רגליים, להשגת תחושת שחרור 
בכל הגוף.

50375

עיסוי ראש וצוואר עיסוי המתמקד באזור הצוואר והראש לשחרור
עמוק ותחושת רגיעה מושלמת.

25250

פילינג קרם עדין פילינג על בסיס קרם, מנקה ומסיר תאים מתים, ממריץ את 
מערכת הדם ומותיר את העור נקי וחלק עם הרגשת רעננות נעימה.

45375



פילינג גוף
משך
הטיפול 
)בדקות(

מחיר 
הטיפול 
)ש"ח(

הפילינג נעשה באמצעות מלחים ושמנים, או קרם פילינג עדין, לניקוי והסרת 
תאים מתים. ממריץ את מערכת הדם ומותיר את העור נקי וחלק, ובעל תחושת 

רעננות נעימה. מבחר ריחות לבחירה - בדלפק הקבלה בספא.
טיפול מומלץ מאוד כשלעצמו ו/או לפני כל עיסוי להעצמת החוויה.

45  375

חמאם הטורקי
טיפול החמאם הינו טיפול טורקי מסורתי וחווייתי בחמאם, לריכוך וטיהור העור. 

הטיפול משלב פילינג ועיסוי גוף.
)מתבצע בבגד ים, בדלתיים פתוחות(

25 320

חבילות זוגיות מפנקות )בחדר זוגי(
חמאם טורקי טיפול 'קסה', קרצוף טורקי לכל אחד מבני הזוג )מתבצע בבגדי 
ים בדלתיים פתוחות( בן 25 דקות, מנוחה קצרה שלאחריה עיסוי שבדי לזוג 

בחדר זוגי )50 דקות(.

751130

טיפול ׳ביחד׳ עיסוי שבדי בן 50 דקות לשני בני הזוג. בחדר באווירה רומנטית 
מסייע להפגת מתחים ולשחרור.

50750

חוויה זוגית ורומנטית, הכוללת עיסוי שבדי בן 50 דקות, לכל אחד מבני הזוג, 
ולסיום - פלטת גבינות ולחמים המלווה בקאווה. 

70950

פינוקי שוקולד חוויה רומנטית ומתוקה בחדר הטיפולים הזוגי והמפואר, הכוללת 
30 דקות פילינג שוקולד לכל אחד מבני הזוג, לאחריו עיסוי בחמאת שיאה 
עשירה במרכיבי שוקולד )50 דקות(, ולסיום - פלטת פירות, מתוקים וקאווה. 

1250שעתיים

להשלמת המראה
45245פדיקור אמבט עם פילינג ועיסוי כף הרגל, ניקיון וסידור ציפורניים ומריחת לק.

45195מניקור פילינג לכפות הידיים עם עיסוי, סידור ציפורניים ומריחת לק.

כריסטינה – זה פשוט עובד! )מותאם לסוג עור הפנים(
תכשירי הטיפוח של מותג הקוסמטיקה 'כריסטינה' הם פרי פיתוח של חברת קוסמטיקה ישראלית 
- בינלאומית, הפועלת מעל 30 שנים בארץ ובעולם. מוצרי החברה, שהם המילה האחרונה בתחום, 
מבוססים על מחקרים מדעיים ומיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת, במטרה לספק פתרונות לטווח רחב 

ביותר של מצבים וסוגי עור. 
'כריסטינה' מציעה מיגוון טיפולים, המתאימים לנשים ולגברים כאחד, להשגת תוצאות, הן לטווח המיידי 

והן לטווח הארוך.
מדעני 'כריסטינה' משלבים בעבודתם רכיבים מסורתיים ממקור צמחי, לצד מרכיבים יחודיים, אשר 
פותחו באופן בלעדי במעבדות החברה. הפורמולות מדויקות והוכחו כמובן קלינית כבטוחות לשימוש.
את מוצרי 'כריסטינה' ניתן למצוא כיום בכל העולם, והם זוכים למוניטין ולביקוש רב בזכות איכותם 

הגבוהה. 



משך
הטיפול 
)בדקות(

מחיר 
הטיפול 
)ש"ח(

טיפול מטפח ומרענן טיפול המתאים לכל סוגי העור. משלב ניקוי ראשוני, פילינג, 
עיסוי ומסכה, לשיפור כללי של מרקם העור וגמישותו. הטיפול עשיר בויטמינים 

ובמינרלים, והתוצאה: עור רענן, בריא וזוהר.

50375

UNSTRESS – טיפול מרגיע ומפנק טיפול מיוחד ומרגיע, המשלב חומרים טבעיים 
כגון תה ירוק, תה אדום ותה לבן, המפחיתים אדמומיות של עור מגורה, הסובל 
מנזקי מתח. הטיפול משלב אומגה 3 ואומגה 6, המסייעים לתהליכי התחדשות 
העור. שילוב מרכיבים פרוביוטיים אלה תורם לסירקולציית דם טובה יותר, לאיזון 

וגמישות העור.

50375

SILK - טיפול יופי אנטי אייג'ינג טיפול יופי אנטי אייג'ינג ייחודי, המבוסס על סיבי 
משי ביולוגיים טהורים, להפחתה משמעותית של קמטים, קמטוטים ועור רפוי. 
 C הטיפול משלב שימוש באנזימים המסירים תאי עור מתים, עשיר בוויטמינים

A, E, ובפירות אקזוטיים, המעניקים לעור מרקם חלק ומשיי.

50375

טיפול ייחודי לעור הגברי. מעכב תהליכי הזדקנות, מחזק  טיפול מיוחד לגבר 
ומטהר את העור ביסודיות. 

הטיפול משלב פילינג של חומצת יין, עיסוי עם ג'ל המכיל ויטמינים ופפטידים* 
בניחוח מנטה רענן, המסייעים לשיפור מראה העור.

50375

WISH - טיפול אנטי אייג'ינג לעור בוגר טיפול ייחודי לעור בוגר, המעניק חיות 
וזוהר מיידי. הטיפול במוצרי WISH משפיעים ישירות על כל שכבות העור באמצעות 
פפטידים מתקדמים ורבי עוצמה, ג'ינסינג, תמצית רימונים ועוד, המשפרים את 
זרימת הדם ואת מוצקות העור, ומעשירים את העור באנטי אוקסידנטים המעניקים 

לעור גוון אחיד ובריא.

50 375

BIO PHYTO* הטיפול מבוסס על תמציות עצי האורן  'היער הירוק' - טיפול 
והאיקליפטוס, שילוב נדיר של קומפלקס מרכיבים, המחממים ומקררים בו בזמן 
ומגבירים את חילוף החומרים בעור. בנוסף לכך מוחדרים לעור במהלך הטיפול 

וויטמינים  מקבוצת A ,B, המזרזים את התחדשות התאית.
הטיפול משלב פילינג מטהר, ניקוי עמוק, עיסוי עם קרם עשיר בויטמינים ובחומצה 

.*BIO PHYTO 'היאלורונית*, ומסכת 'היער הירוק
הטיפול מעשיר את העור בחמצן ומשפר את זרימת הדם. 

התוצאה: תחושת טיהור, חיות ואיזון אופטימאלי לעור. 

50375

FOREVER YOUNG - טיפול אנטי אייג'ינג למיצוק העור טיפול פנים אנטי אייג'ינג, 
עשיר בחלבונים, ויטמינים, רכיבי לחות, חומצות פירות, אצות ופפטידים*. במהלך 
הטיפול מתבצעים 2 סוגי פילינג על בסיס חומצות אלפא הידרוקסיות, 2 מסכות 
עשירות בויטמינים, ומסכת אצות. טיפול העיניים כולל עיסוי עם אצבעות קריסטל 

ומסכת עיניים מפנקת, המבוססת על אצות.
*פפטיד חלבון מוקטן החודר לעומק העור

75450

במיוחד בשבילך
הרכיבו את החבילה המושלמת עבורכם, הכוללת מ-3 טיפולים ומעלה לאדם, 
במחיר מיוחד. )רכישת החבילה כוללת שימוש במתקני הספא והנחה בת 15% 

על הטיפולים(



מידע כללי
מחיר הטיפול כולל כניסה חופשית למתקני הספא ביום הטיפול: חמאם טורקי, סאונה 	 

יבשה ובריכה חיצונית הפעילה בעונה ובהתאם לתנאי מזג האויר. 
בריכת המלון פתוחה החל מהראשון באפריל ועד לסוף חודש אוקטובר )שעות 	 

פתיחת הבריכה משתנות בהתאם לעונה(.
לכל הטיפולים מומלץ להגיע עם חלוק ובגד ים, לטיפוליי שיאצו וטיפול תאילנדי 	 

יש להגיע בלבוש ארוך ונוח. 
טיפולי חמאם טורקי מתבצעים בדלתיים פתוחות. 	 
יש לחתום על הצהרת בריאות לפני תחילת כל טיפול ושימוש במתקני הספא )ניתן 	 

לעשות טיפול הריון החל מהשבוע ה-14(. 
נא להגיע 15 דקות לפני תחילת הטיפול, כל עיכוב בהגעה יקצר את זמן הטיפול. 	 
על ביטול טיפול יש להודיע 6 שעות מראש, ביטול ללא הודעה מראש יחוייב ב-50% 	 

ממחיר הטיפול, ביטול ההזמנה פחות משעתיים טרם מועד הטיפול יהיה כרוך בדמי 
ביטול בסך של 100% מסך ההזמנה, ביטול טיפול צריך להתבצע במסגרת שעות 

פעילות הספא. 
אין להגיע למתחם הספא עם תכשיטים/חפצים יקרי ערך. ההנהלה אינה אחראית 	 

על אובדן/נזק כלשהו.
ייתכנו שינויים במגוון הטיפולים ובמחיריהם. 	 
הכניסה למתחם הספא היא מגיל 16 ומעלה. 	 
אין כפל מבצעים והנחות לרבות חבילות מיוחדות. 	 
יש להסדיר את תשלום הטיפול בדלפק הספא בטרם קבלת הטיפול.	 
חל איסור לעישון בשטחים הציבוריים של המלון.	 
חל איסור על הכנסת מזון לשטח הספא ולחדר הכושר.	 
כתובת: מלון רויאל ביץ' תל אביב, רחוב הירקון 19. לנוחותכם חניה מקורה במלון 	 

בתשלום.

לפרטים נוספים, 
טל': 03-7405070, או בשלוחה פנמית 5070 

RT-SPA@isrotel.co.il או בדוא"ל

אנו מזמינים אתכם להירגע, להתחדש ולהתפנק בספא 'יערות הכרמל' 
ומאחלים לכם חוויה נעימה ומהנה. 

בברכה, צוות הספא


