
 מחירון טיפולים

TREATMENT PRICE LIST

P2 מלון מצודת דוד רח’ המלך דוד 7 ירושלים.  קומה

David Citadel Hotel, 7 King David St. Jerusalem. P2 floor
02.6212040 | spa@tdchotel.com | www.thedavidcitadel.com/spa
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טיפולי גוף

עיסוי משולב ארומתרפי

עיסוי רקמות עמוק

רפלקסולוגיה

עיסוי לנשים הרות

מרגיע ומאזן

אבנים חמות

הרמוני

איורוודה

ארבעת האלמנטים

טיפולי הזנה והתחדשות

מאסלינג

פילינג / עטיפת גוף

טיפולי מטרה והשלמה

עיסוי גב מרגיע /

עיסוי רגליים מרענן

חבילות לזוג

טיפול זוגי הכולל ג'קוזי, פירות ויין 

רגעים של פינוק עם ארוחת בוקר

טיפולי פנים

טיפול התחדשות והזנה 

לכל סוגי העור

להשלמת המראה

פדיקור

מניקור

שעווה

עיצוב גבות

BODY TREATMENTS
Aromachologie/combined massage

Deep tissue

Reflexology

Prenatal massage

RELAXING & BALANCING
The magic of hot stones

Harmony

Ayurveda

4 Elements

NUTRITION & HEALTH
The Massaling

Body Wrap/ Peeling

ESSENTIAL
Relaxing Massage for the back/  

Leg Refresher

TREATMENTS FOR TWO
Pampering for two

Pampering Moments with Breakfast

FACIAL
Facial rejuvenation and nourishment 

for all skin types

COMPLETING THE LOOK
Pedicure

Manicure

Waxing

Eyebrow Shaping

TREATMENT טיפול
משך הטיפול

Duration / Minutes
מחיר ב₪ 

Price in NIS

מידע כללי

מחיר הטיפול כולל כניסה למתקני הספא ביום הטיפול, חדר כושר, בריכה חיצונית מחוממת, סאונה יבשה ורטובה. לנוחיותכם תא אישי עם חלוק 

ונעלי בית לשימוש יומי. יש לחתום על הצהרת בריאות לפני תחילת כל טיפול בספא. יש להגיע 20 דק' לפני תחילת הטיפול. יש להודיע על ביטול 

טיפול 4 שעות מראש. ללא הודעה על אי הגעה יחויב חשבונך ב50% ממחיר הטיפול. יתכנו שינויים במגוון הטיפולים ומחיריהם. עיסוי הריון משבוע 

16 ואילך. הכניסה למתחם הספא וחדר הכושר מגיל 16 ומעלה.

לבירורים והזמנות: 02.6212040 או שלוחה 2040 מהמלון.

General Information
Cost of treatment includes a one-day entrance to spa facilities. A health disclaimer must be signed prior to each treatment. 
Please arrive 20 minutes prior to the scheduled appointment time.  Treatment cancellation must be made at least 4 hours 
prior to the scheduled treatment. Cancellations within less than four hours notice or failure to arrive will result in payment of 
50% of treatment rate. Treatments and/or prices may vary. The spa invites guests from the age of 16. Gift vouchers can be 

purchased for all spa treatments.
For details and reservations please call: 02.6212040 or extension 2040 from the hotel.


