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Experiential Therapies

Swedish
עיסוי שוודי

Hot Stones
עיסוי באבנים חמות

Deep Tissue
עיסוי רקמות עמוקות

Aromatherapy
עיסוי ארומתרפי

Integrated
עיסוי משולב

Edges (Anti Stress)
עיסוי קצוות )אנטי סטרס(

Neck, Shoulder and Back
עיסוי צוואר כתפיים וגב

Reflexology
רפלקסולוגיה

Mommy2Be 
עיסוי לנשים בהריון

From the Far East

Thai
עיסוי תאילנדי

Shiatsu
שיאצו

Green Tea Peel
פילינג תה ירוק

Vanilla Patchuli Peel
 פילינג וניל פצ’ולי

Coconut Lychee Peel
פילינג ליצ’י קוקוס

Pear Kiwi Peel
פילינג אגס קיווי

הזמנת טיפולים תעשה בדלפק קבלת הספא או בחיוג מחוץ
למלון למס. 073.2753811 לחיוג מהחדר חייג 45 או שלח מייל לכתובת

 CLARITYSPA@TELAVIV.HOTELINDIGO.COM
 | המחירים נקובים בש"ח וכוללים מע"מ | הכניסה לספא מגיל 18 ומעלה

אורחים הלנים במלון זכאים ל10% הנחה מהמחירון
 

 הנהלת המלון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים הן בתפריט והן במחירון
 מעת לעת | אין כפל מבצעים | ביטול טיפול באותו היום, יחויב ב50% מהסכום

  במחירון, אי הגעה ללא הודעה- יחויב במלואו | יש ליידע את צוות הקבלה
והמטפל/ת על מגבלות רפואיות *תוספת 10 דק' לטיפול 40 ש"ח לאדם

רחוב אהליאב 5 מתחם הבורסה רמת גן 5252258

Treatments can be booked at the spa reception or by dialing from 
outside the hotel 073.2753811. From your room, please dial 45 or send 
an e-mail to clarityspa@telaviv.hotelindigo.com | Our rates are in NIS 
and include VAT Both entrance and use of the Spa is permitted to guests 
of 18 years old and up. 10% discount to hotel guests  *Additional 10 
min to treatment 40 Nis | The hotel reserves the right to change prices 
as per the price list and treatment menu from time to time. Only one 
discount can apply at one time. Cancellation of your treatment on the day 
it is scheduled for, will be charged 50% of the original fee. A “No Show” 
without a notice and/or late cancellation notice, will be fully charged. It is 
vital to inform the Spa receptionist if you have any medical restrictions. 
clarityspa@telaviv.hotelindigo.com | 5 Aholiav St. | Diamond District | 
Ramat Gan 5252258 | Fax. 03.9300003 
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Special Offers 

Born of Clarity 
(30 min Peel + 50 min Swedish)
 )30 דק׳ פילינג + 50 דק׳ עיסוי שוודי(

Cristal Clarity 
(30 min Peel+ 50 min Aromatherapy) 
)30 דק׳ פילינג + 50 דק׳ עיסוי ארומתרפי(

Diamond Clarity 
(50 min Deep Tissue + 30 min Reflexology) 
)50 דק׳ עיסוי רקמות עמוק + 30 דק׳ רפלקסולוגיה(

Sweet Clarity 
(30 min Peel+ 50 min Swedish) 
)30 דק׳ פילינג + 50 דק׳ עיסוי שוודי(

Love Clarity 
(60 min Hot Stones + 30 min Reflexology) 
)60 דק׳ עיסוי אבנים חמות + 30 דק׳ רפלקסולוגיה(
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Additional 10 min to treatment 40 NIS 
תוספת 10 דק' לטיפול 40 ש"ח לאדם

Body Peels

Special Offers for Couplesחבילות זוגיות מיוחדות


