
Потопете се в уюта и красотата на спираща дъха 
гледка към планината за едно изключително СПА 
изживяване. Стоплете тялото и душата си в 
панорамната ни финладска сауна, насладете се на 
билковите аромати в билковата био-сауна. Погрижете 
се за здравето си в солната стая или посетете 
парната баня. На Ваше разположение са още зона за 
релакс с топли водни легла, басейни със 
сребърно-медна йонизация и спортен център. 
Терапевтите ще Ви предложат незабравими 
процедури, с които ще върнете баланса на духа и 
тялото. Преживяване, което ще Ви осигури пълна 
почивка и удоволствие!

Резервации | Reservations
Направете своята резервация за СПА процедура 
предварително, за да се уверите, че желаното време и 
терапевт ще бъдат свободни за Вас.
Препоръчително е да пристигнете във Виста СПА 15 
минути преди записания час. Това ще Ви помогне 
спокойно да се подготвите и насладите пълноценно на 
процедурата, която сте избрали.
Времето за терапиите и процедурите е запазено 
специално за Вас. Ако се налага да отмените или 
промените Вашата резервация, моля да ни уведомите 
най-късно до 4 часа преди началния час. При промени и 
анулации след този срок, се начислява неустойка в 
размер на 50% от стойността на услугата.
В случай на закъснение, Виста СПА си запазва правото 
да откаже съответната процедура, да съкрати 
нейното времетраене или да предложи друга в 
зависимост от възможното времетраене.

Vista SPA

Работно време | Opening Hours

Immerse yourself in the comfort and beauty of breathtaking 
mountain views for an exceptional SPA experience. Warm 
your body and soul in our panoramic Finnish sauna, enjoy 
the herbal aromas in the bio herbal sauna. Take care of your 
health in the salt room or visit the steam bath. Relaxation 
area with hot water beds, silver-copper ionization pools and 
a sports center are also at your disposal. Therapists will 
offer you unforgettable procedures that will restore the 
balance of your mind and body. An experience that will 
provide you with full relax and pleasure!

Pre-book your SPA treatment to secure the desired time slot 
and therapist.

We recommend early arrival at the Vista SPA - 15 minutes 
before your appointment. You will then have enough time to 
prepare and fully enjoy the selected procedure.

Therapies and treatments chosen by you are reserved 
especially for you. If you need to cancel or change an 
appointment, please let us know at least 4 hours in advance. 
Changes and cancellations made after that time point will 
be charged 50% of the price for the service.

In case of late arrival, the Vista SPA reserves its right to 
refuse to offer the respective treatment, to shorten its 
duration, or to offer any other treatment depending on the 
possible duration.

8:00 - 20:00
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Цялостни масажи
Full Body Massage Treatments

Класически масаж

Класическият масаж е комбинация от различни 
масажни техники, които се прилагат върху цялото 
тяло. В зависимост от предпочитанията на 
клиента терапевтът може да регулира силата на 
натиска. Класическият масаж подобрява мускулния 
тонус, кръвообращението, състоянието на 
кожата и подкожните тъкани, циркулацията на 
лимфата.

50 мин. | 75 лв.

Classical Massage

The classical massage is a combination of different 
massage techniques applied to the whole body. 
Depending on customer’s preferences the therapist can 
adjust the pressure. The classical massage improves the 
muscle tone, blood circulation, skin appearance and 
subcutaneous tissue, and lymph circulation.

50 min | 75 BGN
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Арома масаж

Лек масаж с ароматно масло по Ваш 
избор. Арома масажът цели премахване 
на натрупаното психическо и 
физическо напрежение. Придава на 
кожата здрав и нежен вид.

60 мин. | 80 лв.      90 мин.  | 100 лв.

Aroma Massage

Light massage treatment with aroma oil at 
your choice. The aroma massage targets 
the accumulated mental and physical 
tension, and makes skin healthy and 
tender. 

60 min | 80 BGN      90 min | 100 BGN



Спортен масаж

Интензивен масаж със среден по сила натиск, 
подходящ след тренировка или физическо 
натоварване.

45 мин. | 80 лв.

Sports Massage

An intensive medium pressure massage suitable after 
training or physical load.

45 min | 80 BGN

Lymphatic Drainage Massage

A type of massage treatment which helps the lymphatic 
system. It is suitable for persons suffering fluid 
retention. It is recommended in combination with 
cellulite reducing massage.

50 min | 75 BGN

Лимфен дренаж

Масажът спомага за по-добра работа на лимфната 
система. Подходящ е при задържане на течности в 
организма, както и в съчетание с антицелулитен 
масаж.

50 мин. | 75 лв.

Цялостни масажи
Full Body Massage Treatments
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Дълбокотъканен масаж

Дълбок и силен масаж, чиято цел е да премахне 
блокажите и да освободи натрупаното напрежение 
в тялото. Това е специфичен вид масаж, който е 
насочен към дълбоките слоеве на мускулите и 
съединителната тъкан. Дълбокотъканният масаж 
е прилаган от древността с лечебна цел. Той 
спомага за нормализиране на патологично 
повишения мускулен тонус, подобрява 
подвижността на тъканите и тяхната 
еластичност, стимулира кръвния и лимфния ток.

60 мин. | 80 лв.  90 мин.  | 110 лв.

Deep Tissue Massage

Deep and firm massage aiming to remove obstructions 
and accumulated body tension. This is a specific 
massage technique targeting the inner layers of 
muscles and connective tissues. Deep tissue massage 
has been practiced since antiquity as a healing therapy. 
It helps normalizing the pathologically increased muscle 
tone, improving mobility of tissue and their elasticity, 
stimulating the blood and lymph flow.

60 min | 80 BGN  90 min | 110 BGN 
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Частични масажи
Partial Massage Treatments

Масаж на глава и масажна яка

Чрез лек натиск върху точките масажът 
освобождава натрупаното напрежение. В 
комбинация с масажна яка, масажът подобрява 
притока на кръв към мозъка. Масажът на глава и 
масажната яка имат профилактично въздействие 
срешу често главоболие, нервно напрежение, 
умствено натоварване, безсъние, продължителна 
работа на компютър.

25мин. | 45 лв.

Head Massage and Neck Massage

The massage releases the accumulated tension by 
applying light pressure on the respective points. In 
combination with a neck massage, the massage 
improves the blood supply to the brain. The head 
massage and the neck massage prevent against 
frequent headaches, nervous tension, mental strain, 
insomnia, continuous work on a computer.

25 min | 45 BGN

Масаж на гръб

Масажът отпуска мускулите на гърба, действа 
релаксиращо и енергизиращо.

30 мин. | 45 лв.

Back Massage

The massage relieves the back muscles and has a 
relaxing and energizing effect.

30 min | 45 BGN
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Масаж на ходила

Според традиционната китайска медицина по 
стъпалата се намират над 60 активни зони и 
точки. Масажът на ходилата въздейства върху 
активните точки и по този начин стимулира и 
балансира общото състояние на вътрешните 
органи и целия организъм, отнема нервното 
напрежение и стреса, умората, емоционалната 
възбуда, подобрява обмяната на веществата и 
укрепва защитните сили на организма.

30 мин. | 45 лв.

Foot Massage

According to the traditional Chinese medicine, there are 
over 60 active zones and points on the feet. Foot 
massage acts on the active points thus stimulating and 
balancing the overall condition of internal organs and 
the whole body, relieving nervous tension and stress, 
fatigue, emotional arousal, improving metabolism and 
strengthening the body defenses.

30 min | 45 BGN
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Масаж на лице

Едни от най-важните енергийни центрове се 
намират именно на лицето, които не случайно са 
наричани “центрове на красотата”. Натискът по 
определени точки, лимфният дренаж и масажните 
движения задвижват кръвообращението, ускоряват 
оттичането на лимфата, релаксират мускулите, 
облекчават отоците и стягат кожата на лицето. 
Масажът се извършва на лице, шия и деколте като 
той спомага за заличаване на фини бръчки, стяга 
овала на лицето и придава сияйност на кожата.

20 мин. | 40 лв.

Facial Massage

Some of the most important energy centers are located 
on the face. Therefore they are not accidentally called 
"beauty centers". Applying pressure at certain points, 
lymphatic drainage and massage movements stimulate 
blood circulation, accelerate lymph flow, relax muscles, 
relieve swelling and tighten facial skin. The massage is 
performed on the face, neck and décolleté and helps 
erasing fine wrinkles, tightening the oval of the face and 
giving radiance to the skin.

20 min | 40 BGN

Частични масажи
Partial Massage Treatments
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Лечебен масаж

Масаж с медицински крем, който помага при 
проблеми с опорно-двигателния апарат. Обръща се 
внимание на зоните от тялото, както и на 
местата, на които мускулатурата е прекалено 
напрегната, за да се постигне отпускащо 
действие. При изпълнението на масажа се 
използват похвати, взаимствани от 
кинезитерапията и акупресурата, които 
повлияват състоянието на скованост и 
дискомфорт. Натискът върху тялото е умерен, за 
да може да се раздвижи потокът на кръвта и 
лимфата. Лечебният масаж подобрява 
кръвообращението, отпуска и тонизира 
мускулатурата и повишава енергията в тялото.

30мин. | 50 лв.

Therapeutic Massage

Massage treatment with medical cream, which helps 
with musculoskeletal system issues. Attention is paid to 
the problem areas of the body, as well as the places 
where the muscles are too tense, in order to achieve a 
relaxing effect. The massage uses techniques borrowed 
from kinesiotherapy and acupressure, which affect the 
state of stiffness and discomfort. Moderate pressure is 
applied to the body in order to stimulate the blood and 
lymph flow. Therapeutic massage improves blood 
circulation, relaxes and tones muscles and increases the 
body energy.

30 min | 50 BGN
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Специални терапии –
за тяло и лице
Special Therapies – Body and Face

Ароматерапия Yon-Ka

Релаксираща терапия, при която избирате 
„А-ла-карт“ своето изживяване:

  - „Бягство в Прованс“ - Изцяло мануален масаж с 
аромат на лавандула, съчетан с релаксиращи и 
дрениращи техники за изключително преживяване.
  - „Арома разходка в гората с ухание на кипарис” - 
Тонизиращ масаж с бамбукови пръчици, с които се 
обработват краката. 
  - „Полинезийско пътешествие“ - Релаксиращ 
масаж с аромат на жасмин и топли вулканични 
камъни, които затоплят мускулите, активират 
микроциркулацията.
  - „Наслада от Корсика“ – Ревитализиращ масаж с 
плодови нотки на мандарина и сладък портокал, 
включващ акупресура на ръце и стъпала.

Ароматерапевтичният масаж Yon-Ka включва 
специални стъпки за по-голямо удоволствие и 
отпускане:

  - Ароматен компрес на стъпалата;
  - Енергетизиращ или релаксиращ масаж;
  - Ободряване - стимулиране на сетивата, 
разтягане на тялото, ободряващ масаж на тил, 
рамене и гръб.

60мин. | 95 лв.

Yon-Ka Aroma Therapy

Relaxing therapy where you choose "a la carte" your 
experience:

  - “Escape to Provence“ - Fully manual lavender aroma 
massage combined with relaxing and draining 
techniques for an extraordinary experience.
  - “Cypress Forest Walk“ - Bamboo stick massage of 
the legs.
  - “Polynesian Journey“ - Relaxing jasmine aroma 
massage with warm volcanic stones that warm the 
muscles and activate the microcirculation.
  - “Corsica Delight“ – Revitalizing massage with fruity 
notes of mandarin and sweet orange including 
acupressure of hands and feet.

The Yon-Ka aromatherapy massage includes special 
steps for greater pleasure and relaxation:

  - Aromatic feet compress;
  - Energizing or relaxing massage;
  - Refreshment - sensory stimulation, body 
stretching, refreshing massage of neck, shoulders and 
back.

60 min | 95 BGN
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Ексфолиращ ритуал Yon-Ka –
пилинг & масаж

Добавете към своята ароматерапия и скраб за тяло 
в зависимост от нуждите на кожата. Погрижете се 
тя да бъде бъде чиста, нежна и гладка. 
Пилингите за тяло се предлагат в три 
разновидности спрямо размера на частиците в тях: 

  - Интензивен пилинг с морска сол - едри частици, 
които се препоръчват при загрубяла кожа.
  - Захарен пилинг - средни по големина частици, 
които почистват мъртвите клетки. 
  - Деликатен пилинг - с дребни частици за нежна и 
чувствителна кожа.

80 мин. | 115 лв.

Yon-Ka Exfoliating Ritual -
Peeling and Massage

Add a body scrub to your aromatherapy depending on 
your skin needs. Provide clearness, tenderness and 
smoothness to your skin. 
Body peelings are offered in three types depending on 
the size of the particles: 

  - Intensive peeling with marine salt - large particles 
recommended for rough skin
  - Sugar peeling - middle-size particles to clean dead 
cells 
  - Delicate peeling - with small particles for tender 
and sensitive skin

80 min | 115 BGN
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Специални терапии –
за тяло и лице
Special Therapies – Body and Face

Антицелулитна терапия -
Phytomer P5

Антицелулитната терапия с мармалад от 
водорасли на Phytomer комбинира три процедури в 
едно - три високоефективни продукта за тяло в 
борбата с несъвършенствата. Ефективност 
доказана в продължение на 30 години, която се 
дължи на използването на най-чистите морски 
растения, концентрирани на Бретанското 
крайбрежие на Франция.
Три ключови съставки от водорасли стимулират 
метаболизма и елиминират токсините в тялото, а 
съвременният екип на Phytomer допълва състава с 
още една супер ефективна субстанция - екстракт 
от polysiphonia, което въздейства върху 
най-упоритите мазнини и блокира високите нива на 
кортизол. 

Phytomer P5 включва:
  - Aнтицелулитен масаж със златен балсам срещу 
мастните депа;
  - масаж с лосион, който активира отслабването;
  - маска за тяло с мармалад от водорасли за 
отслабване и хидратация.

60 мин. | 95 лв.

Cellulite Reduction Treatment -
Phytomer P5

The cellulite reduction treatment with Phytomer Algae 
Jam combines three treatments in one - three highly 
efficient body products against imperfections, 30 years 
of proven efficiency due to the purest marine flora 
concentrated around the Bretagne coast of France.
Three key algae ingredients stimulate the metabolism 
and eliminate the toxins in the body, and the recent 
Phytomer team adds another super-efficient substance 
- polysiphonia extract, acting on the most resilient fats 
and blocks the high cortisol levels. 

Phytomer P5 includes:
  - Slimming massage with golden balsam against 
body fat.
  - Massage with lotion activating the slimming 
process
  - Tonic body wrap with algae jam for slimming effect 
and hydration.

60 min | 95 BGN
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Teрапия за лице - Intermezzo

Бърза среща с красотата, идваща от природата. 
Процедура за лице, която има моментален ефект. 
Съчетанието от нежно почистване на лицето, 
маска, масаж и крем прави кожата чиста и сияйна. 
Intermezzo е терапия, която е подходяща както за 
дами, така и за господа – препоръчва се на всички, 
които искат да се запознаят с ароматната вселена 
на Yon-Ka.

30 мин. | 50 лв.

Facial Therapy - Intermezzo

A quick encounter with the beauty coming from the 
nature
Facial treatment with immediate effect. The 
combination of gentle facial cleansing, mask, massage 
and cream makes the skin clean and radiant. Intermezzo 
is a therapy suitable for both ladies and gentlemen - it is 
recommended for everyone desiring to dive in the aroma 
universe of Yon-Ka.

30 min | 50 BGN



Специални терапии –
за тяло и лице
Special Therapies – Body and Face

Леки крака - Phytomer

Кажете сбогом на болката от варикозни вени, 
„тежки” крака и стъпала. Тази освежаваща 
гел-терапия е перфектно средство срещу 
болезнените и подути крака. Маската тонизира 
краката, понижава температурата на 
повърхността им, помага за оттичането на 
застоялата във вените кръв, премахва болката, 
освежава и възвръща комфорта при ходене.   

35 мин. | 55 лв.

Light Feet - Phytomer

Say goodbye to the pain from varicose veins, heavy legs 
and feet. This refreshing gel therapy is a perfect solution 
against for sore and swollen feet. The mask revitalizes 
the legs, lowers their surface temperature of their 
surface, helps draining the stagnant blood in the veins, 
relieves pain, refreshes and restores the walking 
comfort. 

35 min | 55 BGN
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Възстановяваща холистична терапия 
- Oligomer SPA

Oligomer SPA предлага едно холистично 
пътешествие, като Ви обгрижва с благополучие, 
красота и същевременно разширява границите на 
грижа за кожата. Пред Вас се разкрива цяла вселена 
от усещания на сетивата. Включената звездна 
съставка Oligomer, със своите енергизиращи 
свойства и възстановяване на минерализацията, е 
без конкуренция в продължение на 40 години. 
Масажът е комбинация от 65 нови мануални 
техники, създадени със съдействието на виден 
остеопат. Терапията премахва най-дълбокото 
напрежение в мускулите, освобождава енергийните 
блокажи и води до чувство на пълна релаксация и 
повишено самочувствие.

60 мин. | 90 лв.

  - Добавете детоксикираща и реминерализираща
 бълбукаща маска със самозатопляща се 
 морска кал към Вашата процедура.
 15 мин. | 40 лв.

  - Добавете пилинг Phytomer на цяло тяло към
 Вашата процедурата.
 15 мин. | 40 лв.

Holistic Replenishing Treatment - 
Oligomer SPA

Oligomer SPA offers a holistic journey taking care of your 
well-being and beauty while expanding the limits of the 
skin care. You will face a unique multisensory 
experience. The included star ingredient Oligomer has 
been leading the market for 40 years with its energizing 
properties and mineralization restoration. This massage 
treatment is a combination of 65 new manual 
techniques designed in co-operation of a prominent 
osteopath. The therapy removes the deepest tension in 
muscles, releases energy blockages and leads to a 
feeling of complete relaxation and increased 
self-confidence.

60 min | 90 BGN

  - Add a detoxifying and remineralizing bubble
 mask with self-heating marine mud to your
 treatment.
 15 min | 40 BGN

  - Add a full body Phytomer peeling to your
 treatment.
 15 min | 40 BGN
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DAY СПА
DAY SPA

“Day СПА“ включва:

     Басейни със съвременно пречистване на водата, 
комбиниращo UV лъчи и хидролиза
    Панорамна финландска сауна
    Билкова био-сауна
    Парна баня
    Солна стая
    Джакузи
    Релакс помещение с топли лежанки и водни легла
    Контрастни душове
    Леден сектор
    Фитнес център

“Day SPA” includes:

   Pools with modern water purification, combining UV 
rays and hydrolysis
     Panoramic Finnish sauna
     Bio herbal sauna
     Steam bath
     Salt room
     Hot tub
     Relax room with heated loungers and water beds
     Contrast showers
     Ice sector
     Gym

16



17

Цени за външни гости

“Day SPA” - цял ден
 • Възрастен - 39 лв.
 • Двама възрастни –69 лв.
 • Дете 0-5.99г. – безплатно
 • Дете 6-11.99г. – 15 лв.

“Family Day SPA” - цял ден
 • До 2 възрастни и 2 деца до 11.99г. – 69 лв.

“Late Day SPA” - след 14.00ч. /неделя-четвъртък/
 • Възрастен - 25 лв.
 • Двама възрастни – 45 лв.
 • Дете 0-5.99г. – безплатно
 • Дете 6-11.99г. – 10 лв.

“Family Late Day SPA”  - след 14.00ч.
/неделя-четвъртък/
 • До 2 възрастни и 2 деца до 11.99г. – 45 лв.

Фитнес
 • Единично посещение - 10 лв.
 • Месечна карта, неограничен брой посещения - 75 лв.

Prices for external guests

“Day SPA” – daily package
 • Adult - 39 BGN
 • Two adults –69 BGN
 • Child 0-5.99 y.o. – free
 • Child 6-11.99г. – 15 BGN

“Family Day SPA” – daily package
 • Up to 2 adults and 2 children up to 11.99 y.o. – 69 BGN

“Late Day SPA” – after 02.00 p.m. (Sunday-Thursday)
 • Adult - 25 BGN
 • Two adults – 45 BGN
 • Child 0-5.99 y.o. – free
 • Child 6-11.99 y.o. – 10 BGN

“Family Late Day SPA” – after 02.00 p.m.
(Sunday-Thursday)
 • Up to 2 adults and 2 children up to 11.99 y.o. – 45 BGN

Fitness
 • Single visit - 10 BGN
 • Monthly plan – 75 BGN



Етикет – Виста СПА
Rules of Etiquette – Vista SPA

Уважаеми дами и господа,

СПА центърът е място на спокойствие и отдих. 
Уважавайте тишината и желанието за уединение 
на останалите гости като не разговаряте на висок 
глас. Насладете се на приятната музика.
Желателно е преди или непосредствено след 
посещение в СПА центъра да се избягва 
консумацията на тежки храни, алкохол или кофеин.
За да можем да осигурим среда, предразполагаща 
към пълноценно и цялостно СПА изживяване, молим 
нашите гости да спазват приетия СПА етикет:

Спа облекло:

Банският костюм и чехли са задължителни както за 
басейните, така и за територията на целия СПА 
център, лек спортен екип и чисти спортни обувки 
за фитнес залата.

Съхранение на ценности:

Спа центърът не носи отговорност за изгубени и 
откраднати вещи. Съхранявайте Вашите 
ценности в сейфа във Вашата стая.

Плащания и такси:

Цените на всички услуги са в лева с включен ДДС. 
Приемат се плащания в брой или с кредитни карти. 
Гостите на хотела могат да добавят стойността 
на СПА терапиите и процедурите към сметката на 
стаята си. Всички промоции и намаления важат за 
определен период. Вино и СПА Хотел „Чукара“ 
запазва правото си на корекции.

Dear Ladies and Gentlemen,

The SPA center is a place of calmness and relaxation. 
Respect the silence and privacy of other guests and do 
not talk loud. Enjoy the music.
Avoid consuming heavy food, alcohol and caffeine 
immediately before your visit in the SPA center.
In order to allow us to provide an environment conducive 
to a full and complete SPA experience, we ask our guests 
to observe the following rules of etiquette:

Apparel:

Swimwear and slippers are mandatory at pools and 
within the entire SPA center; light sportswear and clean 
sport shoes for the gym.

Secure storage of valuable items:

The SPA center is not responsible for lost and stolen 
property. Store your valuable items in your room safe.

Payments and fees:

All prices are BGN prices inclusive of VAT. Payment 
methods: cash or by credit card. Hotel guests may 
charge the value of SPA treatments and therapies to 
their room. All promotional offers and discounts are time 
limited. Wine and SPA Hotel Chukara reserves the right 
to make changes.

Допълнителното възнаграждение не е включено в 
цената на терапията и изцяло зависи от Вашата 
удовлетвореност, от професионализма на нашите 
терапевти и може да бъде дадено лично или 
оставено на СПА рецепция.

Мобилни устройства:

За да поддържаме постоянна атмосфера на релакс и 
уважение към всички гости, ние учтиво молим 
Вашите мобилни телефони или други устройства 
за комуникация да бъдат със спрян звук при влизане 
в СПА центъра. Не е позволено ползването на 
мобилен телефон по време на процедура, това 
намалява ефекта от нея.

Заболявания: 

Моля, уведомете служителя на СПА рецепция, ако 
страдате от сърдечно-съдови заболявания, високо 
кръвно налягане, алергии, разширени вени, астма 
или имате други здравословни проблеми. Тази 
информация ще ни даде възможност да Ви 
предложим най-подходящата за Вас СПА терапия 
или процедура, в унисон с Вашите нужди.

Бременност:

Някои от терапиите могат да бъдат неподходящи 
по време на бременност. Моля, консултирайте се 
предварително с лекар при желание да посетите 
СПА центъра.

Tips are not included in the price of therapy and depend 
exclusively on your satisfaction and the professionalism 
of our therapists, and may be given personally or at the 
SPA reception desk.

Mobile devices:

In order to maintain a permanent atmosphere of 
relaxation and respect for all guests, we kindly ask you 
to mute mobile phones or other communication devices 
when entering the SPA facilities. It is not allowed to use 
a mobile phone during treatment as this reduces the 
therapeutic effect.

Medical issues: 

Please inform the SPA receptionist if you suffer from 
cardiovascular disease, high blood pressure, allergies, 
varicose veins, asthma or any other health issues. 
Having this information, we shall be in position to offer 
you the most appropriate SPA therapy or treatment 
depending on your needs.

Pregnancy:

Some therapies might be inappropriate for pregnant 
women. Please seek for medical advice before you visit 
the SPA center.

Изисквания за възраст:

Всички гости, имащи право да ползват СПА 
центъра и услугите предлагани в него, трябва да са 
на възраст над 18г. Гости под 18г., ползващи СПА 
центъра и услугите предлагани в него, следва да 
бъдат придружавани от възрастен.

Деца:

Отговорността за тяхното здраве е изцяло Ваша. 
Бъдете внимателни за тяхната безопасност и 
комфорт, както и за комфорта на хората около Вас.

Age requirements:

The SPA facilities and all services are accessible for 
guests over 18. Minors are allowed to enter the SPA 
facilities only if accompanied by an adult.

Kids:

The health of your kids is your responsibility. Be cautious 
for their safety and comfort, as well as for the comfort of 
the people around you.

18



Уважаеми дами и господа,

СПА центърът е място на спокойствие и отдих. 
Уважавайте тишината и желанието за уединение 
на останалите гости като не разговаряте на висок 
глас. Насладете се на приятната музика.
Желателно е преди или непосредствено след 
посещение в СПА центъра да се избягва 
консумацията на тежки храни, алкохол или кофеин.
За да можем да осигурим среда, предразполагаща 
към пълноценно и цялостно СПА изживяване, молим 
нашите гости да спазват приетия СПА етикет:

Спа облекло:

Банският костюм и чехли са задължителни както за 
басейните, така и за територията на целия СПА 
център, лек спортен екип и чисти спортни обувки 
за фитнес залата.

Съхранение на ценности:

Спа центърът не носи отговорност за изгубени и 
откраднати вещи. Съхранявайте Вашите 
ценности в сейфа във Вашата стая.

Плащания и такси:

Цените на всички услуги са в лева с включен ДДС. 
Приемат се плащания в брой или с кредитни карти. 
Гостите на хотела могат да добавят стойността 
на СПА терапиите и процедурите към сметката на 
стаята си. Всички промоции и намаления важат за 
определен период. Вино и СПА Хотел „Чукара“ 
запазва правото си на корекции.

Dear Ladies and Gentlemen,

The SPA center is a place of calmness and relaxation. 
Respect the silence and privacy of other guests and do 
not talk loud. Enjoy the music.
Avoid consuming heavy food, alcohol and caffeine 
immediately before your visit in the SPA center.
In order to allow us to provide an environment conducive 
to a full and complete SPA experience, we ask our guests 
to observe the following rules of etiquette:

Apparel:

Swimwear and slippers are mandatory at pools and 
within the entire SPA center; light sportswear and clean 
sport shoes for the gym.

Secure storage of valuable items:

The SPA center is not responsible for lost and stolen 
property. Store your valuable items in your room safe.

Payments and fees:

All prices are BGN prices inclusive of VAT. Payment 
methods: cash or by credit card. Hotel guests may 
charge the value of SPA treatments and therapies to 
their room. All promotional offers and discounts are time 
limited. Wine and SPA Hotel Chukara reserves the right 
to make changes.

Допълнителното възнаграждение не е включено в 
цената на терапията и изцяло зависи от Вашата 
удовлетвореност, от професионализма на нашите 
терапевти и може да бъде дадено лично или 
оставено на СПА рецепция.

Мобилни устройства:

За да поддържаме постоянна атмосфера на релакс и 
уважение към всички гости, ние учтиво молим 
Вашите мобилни телефони или други устройства 
за комуникация да бъдат със спрян звук при влизане 
в СПА центъра. Не е позволено ползването на 
мобилен телефон по време на процедура, това 
намалява ефекта от нея.

Заболявания: 

Моля, уведомете служителя на СПА рецепция, ако 
страдате от сърдечно-съдови заболявания, високо 
кръвно налягане, алергии, разширени вени, астма 
или имате други здравословни проблеми. Тази 
информация ще ни даде възможност да Ви 
предложим най-подходящата за Вас СПА терапия 
или процедура, в унисон с Вашите нужди.

Бременност:

Някои от терапиите могат да бъдат неподходящи 
по време на бременност. Моля, консултирайте се 
предварително с лекар при желание да посетите 
СПА центъра.

Tips are not included in the price of therapy and depend 
exclusively on your satisfaction and the professionalism 
of our therapists, and may be given personally or at the 
SPA reception desk.

Mobile devices:

In order to maintain a permanent atmosphere of 
relaxation and respect for all guests, we kindly ask you 
to mute mobile phones or other communication devices 
when entering the SPA facilities. It is not allowed to use 
a mobile phone during treatment as this reduces the 
therapeutic effect.

Medical issues: 

Please inform the SPA receptionist if you suffer from 
cardiovascular disease, high blood pressure, allergies, 
varicose veins, asthma or any other health issues. 
Having this information, we shall be in position to offer 
you the most appropriate SPA therapy or treatment 
depending on your needs.

Pregnancy:

Some therapies might be inappropriate for pregnant 
women. Please seek for medical advice before you visit 
the SPA center.

Изисквания за възраст:

Всички гости, имащи право да ползват СПА 
центъра и услугите предлагани в него, трябва да са 
на възраст над 18г. Гости под 18г., ползващи СПА 
центъра и услугите предлагани в него, следва да 
бъдат придружавани от възрастен.

Деца:

Отговорността за тяхното здраве е изцяло Ваша. 
Бъдете внимателни за тяхната безопасност и 
комфорт, както и за комфорта на хората около Вас.

Age requirements:

The SPA facilities and all services are accessible for 
guests over 18. Minors are allowed to enter the SPA 
facilities only if accompanied by an adult.

Kids:

The health of your kids is your responsibility. Be cautious 
for their safety and comfort, as well as for the comfort of 
the people around you.
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Уважаеми дами и господа,

СПА центърът е място на спокойствие и отдих. 
Уважавайте тишината и желанието за уединение 
на останалите гости като не разговаряте на висок 
глас. Насладете се на приятната музика.
Желателно е преди или непосредствено след 
посещение в СПА центъра да се избягва 
консумацията на тежки храни, алкохол или кофеин.
За да можем да осигурим среда, предразполагаща 
към пълноценно и цялостно СПА изживяване, молим 
нашите гости да спазват приетия СПА етикет:

Спа облекло:

Банският костюм и чехли са задължителни както за 
басейните, така и за територията на целия СПА 
център, лек спортен екип и чисти спортни обувки 
за фитнес залата.

Съхранение на ценности:

Спа центърът не носи отговорност за изгубени и 
откраднати вещи. Съхранявайте Вашите 
ценности в сейфа във Вашата стая.

Плащания и такси:

Цените на всички услуги са в лева с включен ДДС. 
Приемат се плащания в брой или с кредитни карти. 
Гостите на хотела могат да добавят стойността 
на СПА терапиите и процедурите към сметката на 
стаята си. Всички промоции и намаления важат за 
определен период. Вино и СПА Хотел „Чукара“ 
запазва правото си на корекции.

Dear Ladies and Gentlemen,

The SPA center is a place of calmness and relaxation. 
Respect the silence and privacy of other guests and do 
not talk loud. Enjoy the music.
Avoid consuming heavy food, alcohol and caffeine 
immediately before your visit in the SPA center.
In order to allow us to provide an environment conducive 
to a full and complete SPA experience, we ask our guests 
to observe the following rules of etiquette:

Apparel:

Swimwear and slippers are mandatory at pools and 
within the entire SPA center; light sportswear and clean 
sport shoes for the gym.

Secure storage of valuable items:

The SPA center is not responsible for lost and stolen 
property. Store your valuable items in your room safe.

Payments and fees:

All prices are BGN prices inclusive of VAT. Payment 
methods: cash or by credit card. Hotel guests may 
charge the value of SPA treatments and therapies to 
their room. All promotional offers and discounts are time 
limited. Wine and SPA Hotel Chukara reserves the right 
to make changes.

Допълнителното възнаграждение не е включено в 
цената на терапията и изцяло зависи от Вашата 
удовлетвореност, от професионализма на нашите 
терапевти и може да бъде дадено лично или 
оставено на СПА рецепция.

Мобилни устройства:

За да поддържаме постоянна атмосфера на релакс и 
уважение към всички гости, ние учтиво молим 
Вашите мобилни телефони или други устройства 
за комуникация да бъдат със спрян звук при влизане 
в СПА центъра. Не е позволено ползването на 
мобилен телефон по време на процедура, това 
намалява ефекта от нея.

Заболявания: 

Моля, уведомете служителя на СПА рецепция, ако 
страдате от сърдечно-съдови заболявания, високо 
кръвно налягане, алергии, разширени вени, астма 
или имате други здравословни проблеми. Тази 
информация ще ни даде възможност да Ви 
предложим най-подходящата за Вас СПА терапия 
или процедура, в унисон с Вашите нужди.

Бременност:

Някои от терапиите могат да бъдат неподходящи 
по време на бременност. Моля, консултирайте се 
предварително с лекар при желание да посетите 
СПА центъра.

Tips are not included in the price of therapy and depend 
exclusively on your satisfaction and the professionalism 
of our therapists, and may be given personally or at the 
SPA reception desk.

Mobile devices:

In order to maintain a permanent atmosphere of 
relaxation and respect for all guests, we kindly ask you 
to mute mobile phones or other communication devices 
when entering the SPA facilities. It is not allowed to use 
a mobile phone during treatment as this reduces the 
therapeutic effect.

Medical issues: 

Please inform the SPA receptionist if you suffer from 
cardiovascular disease, high blood pressure, allergies, 
varicose veins, asthma or any other health issues. 
Having this information, we shall be in position to offer 
you the most appropriate SPA therapy or treatment 
depending on your needs.

Pregnancy:

Some therapies might be inappropriate for pregnant 
women. Please seek for medical advice before you visit 
the SPA center.

Етикет – Виста СПА
Rules of Etiquette – Vista SPA

Изисквания за възраст:

Всички гости, имащи право да ползват СПА 
центъра и услугите предлагани в него, трябва да са 
на възраст над 18г. Гости под 18г., ползващи СПА 
центъра и услугите предлагани в него, следва да 
бъдат придружавани от възрастен.

Деца:

Отговорността за тяхното здраве е изцяло Ваша. 
Бъдете внимателни за тяхната безопасност и 
комфорт, както и за комфорта на хората около Вас.

Age requirements:

The SPA facilities and all services are accessible for 
guests over 18. Minors are allowed to enter the SPA 
facilities only if accompanied by an adult.

Kids:

The health of your kids is your responsibility. Be cautious 
for their safety and comfort, as well as for the comfort of 
the people around you.
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