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SPA RITUĀLI VIŅAI 
 

PIENEŅPŪKU MĀKONIS  MUIŽĀ 
Muižas skaistuma meistaru pašu gatavots noslēpumu medus skrubis visam 
ķermenim un pēdām; brīnumzālīšu maska kāju pēdām, kas pabaro un ļauj sajust 
viegluma sajūtu; visa ķermeņa relaksējoša masāža ar smalko pieneņu piena 
masāžas sviestu... 
Procedūras ilgums 1h 20 min, € 84.00  
SPA salona apmeklējums 1h 30 min 
 
PIENA MUIŽAS PĻAVU SVAIGUMS TEVĪ 
Bezrūpīgās bērnu dienas atmiņas, lauku nepārspējamais plašums un dziedinošā 
pļavu elpa Tevī…. noslēpumu medus skrubis ķermenim un kāju pēdām, 
emocionāli relaksējoša masāža izvēloties masāžas sviestu ar lauku pļavas elpu vai 
liepziedu medus smaržu. Medus ievākts no Piena muiža dārza senajām liepām. 
Procedūras ilgums 1h 20 min, € 84.00  
SPA salona apmeklējums 1h 30 min 
 
PIENA MUIŽAS ROZES ZIEDU PULĒJUMS 
Muižas dārzā ievāktu rožu ziedlapu un medus skrubis ādas attīrīšanai; 
relaksējoša visa ķermeņa masāža ar pašu muižas meistaru pagatavotu rožu 
ziedlapu, saldā krējuma un rožu masāžas eļļu. 
Procedūras ilgums 1h 20 min, € 84.00  
SPA salona apmeklējums 1h 30 min 

 
RŪGTI SALDĀ MIRKĻA PIESKĀRIENI 
Relaksējoša piena un rožlapu vannas pelde, maigs un attīrošs visa ķermeņa 
skrubis, relaksējoša visa ķermeņa un pēdu masāža ar muižas skaistuma meistaru  
pašu gatavotu siltu melnās šokolādes masāžas masku; barojoša maska kāju 
pēdām; visa ķermeņa ietīšana melnās šokolādes un saldā krējuma maskā.  
Procedūras ilgums 1h 40 min, € 102.00  
SPA salona apmeklējums 1h 50 min 
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SPA RITUĀLI VIŅAM 
 

BĒRZU PUMPURU DZĪVĪBAS SPĒKS 
Ikdienas noguruma un stresa aizraidīšanai, Melnās jūras dabīgā sāls un 
minerālvielām piesātinātā vannas pelde; bērzu pumpuru un medus skrubis visam 
ķermenim; dziļam mieram un iekšējai atbrīvotībai relaksējoša visa ķermeņa 
masāža ar bērzu pumpura sviesta masāžas krēmu. 
Procedūras ilgums 1h 40 min, € 102.00  
SPA salona apmeklējums 1h 50 min 

 
SPĒKA RITUĀLS JAUNAI DIENAI 
Īpaši vīriešiem izstrādāta SPA procedūra, kurā tiek izmantotas kaņepju vērtīgās 
īpašības, nodrošinot intensīvi mitrinošu un barojošu kūri ķermeņa ādai, mazinot 
stresu un muskuļu saspringumu, kā arī dodot spēku un enerģiju jaunai dienai. 
Procedūra ietver ādu attīrošu kaņepju skrubi visam ķermenim un pēdām, kā arī 
relaksējoša visa ķermeņa masāža ar kaņepju krēmu. 
Procedūras ilgums 1h 20 min, € 84.00  
SPA salona apmeklējums 1h 30 min 
 
ALUS VANNAS KUNGIEM 
Relaksējoša un ādu tonizējoša apiņu putu vannas pelde; ādu dziļi attīrošs skrubis, 
kā arī visa ķermeņa masāža ar alus masāžas krēmu. 
Procedūras ilgums 1h 40 min, € 102.00  
SPA salona apmeklējums 1h 50 min 
 
 
 

 
 


