Spa Menüsü

Willow Stream Spa,
Fairmont Quasar İstanbul
Fairmont Quasar İstanbul’da yer alan Willow Stream Spa, İstanbul’un bitmek
bilmeyen enerjisini, yüzyıllara yayılan tarihinin gizemini ve safir mavisi Boğaz’ın
çekiciliğini yansıtmaktadır. Size İstanbul’daki en lüks spa deneyimini sunarken,
enerjinizi tazeleyecek yenilikçi yöntemler geliştirmeye çalıştık.
Formda olmaya, spora, güzelliğe ve estetiğe odaklanan Willow Stream Spa, yaşam
tarzınıza göre çok çeşitli olanaklar ve sağlık uygulamaları sunuyor. Menümüzde
yerel hamam ürünlerinin kullanıldığı otantik vücut terapilerinden, masaj ve yüz
bakımlarına kadar çok özel bir seçki yer alıyor. Bunların bir kısmında, dış güzellikle
beraber içsel sağlığı da desteklemeyi hedefleyen Kerstin Florian ürünleri kullanılıyor.
Denge ve sakinlik getiren duyusal bir yolculuğa dönüşecek spa tecrübenizde,
uygulamalarımız sizi şaşırtacak ve mutlu edecek.
Şehrin merkezindeki bu 2000 metrekarelik spa, modern hayatın yüksek temposuna
dinlendirici bir mola vermek isteyenler için ideal bir alan sunuyor. Spada ikisi çiftlere
özel VIP Süit olmak üzere 9 süit, bahçe manzarasına sahip dinlenme odaları, buhar
odaları ve saunalar yer alıyor. Huzurlu ortamımız ve özenli hizmetimizle Willow
Stream Spa, aileler ve arkadaşlar için ideal bir mekana dönüşüyor.

Willow Stream Spa Hakkında
Willow Stream Spa tüm dünyada misafirlerine enerjilerini keşfetmeleri için yenilikçi
yöntemler sunmasıyla tanınır. Enerji, yaşamak ve iyi yaşamak arasındaki farkı
yaratan etkendir ve hayatın içinde rahatça ve doğal bir şekilde akmamızı sağlar. Bu
yüzden bize düşen enerjimizi yenilemektir.
Tüm spalarımız, bulunduğu şehrin ve otelin güzelliğini ve ambiyansını yansıttığı
için, hiçbiri bir diğerine benzemez. Ancak tüm spalarımızın ortak bir özelliği vardır:
Mükemmel bir deneyim sunarlar. Sadece burada olmak ve günlük hayatın kaosundan
kaçmak bile misafirlerimizi rahatlatır ve enerji yolculuklarını başlatır.
Spa tecrübemizin desteklediği özgün ve etkili terapiler, kendi başınıza veya
arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir mekanda sunuluyor. Havuzun
etrafındaki sosyal alanlar, dinlenme odaları, buhar odaları, yoga ve fitness alanları
yüksek enerjiyle yaşama tutkumuzu canlandırmak için tasarlandılar.

Adımız: Willow Stream

Bu iki kelime, felsefemizi ve doğanın elementlerine bağlılığımızı yansıtıyor.
Willow: Söğüt ağacının kökleri, derinlere uzanan özgünlüğümüzü, güçlü yapımızı ve
esnek ruhumuzu temsil ediyor.
Stream: “Akış” ise hayatın içinde akan yolculuğumuzu, huzurlu ve amaçlı bir şekilde
değişmemizi, engellere rağmen yolumuzu bulmamızı temsil ediyor.
Logomuz: Logomuz dört elementi simgeleyen kadim sembollerden oluşuyor: toprak,
hava, ateş ve su. Söğüt ağacı ise beşinci elementi temsil ediyor. Bu elementlerin
dengelenmesi bizleri doğanın düzeni ile uyumlu hale getiriyor.

Willow Stream Spa Ürün Felsefesi
Willow Stream Spa olarak tüm dünyadaki spalarımızda kullanılacak ürünleri
seçerken birçok faktörü göz önünde bulundururuz. Seçilen her lüks markanın
kaliteli ve sonuç odaklı terapilere uygun olması gerekir. Bu terapiler misafirlerimizin
özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir. Çevresel sürdürülebilirliği her alanda
vurgulayarak, sosyal sorumluluğumuzu öncelikli tutarız. Misafirlerimize her
deneyimlerinde en yüksek kaliteli spa ürünlerini sunabilmek için üreticilerle
kurduğumuz ilişkilere önem veririz.
Kerstin Florian
Kerstin Florian sonuçlara odaklanan lüks bir cilt bakımı markasıdır. “Dış güzellik,
içsel sağlık” felsefesine inanan Kerstin Florian, bitkilerden, denizlerden ve gelişmiş
teknolojiden elde ettiği etkili bileşenler ve profesyonel spa uygulamalarıyla iyi
hissetmeyi ve iyi olmayı sağlıyor.
Kerstin Florian, sağlık odaklı bir yaşam tarzını desteklemek ve sağlıklı görünen
canlı bir cilt elde etmek için günlük hayata dahil edilebilecek dört ana uygulamayı
öneriyor: İyi Beslenme, Düzenli Egzersiz, İç Huzuru ve Yüz & Vücut Bakımı

Willow Stream Wellness Olanakları
Egzersizin, özellikle de seyahat edenler için, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası
olduğunu biliyoruz ve kaliteli, tam donanımlı spor salonlarına olan talebi anlıyoruz.
Technogym® tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak geniş ve kişiselleştirilmiş wellness
alanları ve fitness tesisleri sunuyor. Fitness seviyenize, yeteneklerinize ve yaşınıza
hitap eden wellness profesyonellerimiz, kişisel sağlık ve form hedeflerinize ulaşmanız
için sizlere yardımcı olacak ve her adımda destek verecekler.
Fairmont Quasar İstanbul, otel konuklarına ve dışarıdan gelen misafirlere açık
erişimiyle enerjinizi tazelemek için mükemmel bir ortam ve aşağıdaki olanakları
sunuyor:
•

Personal training (Kişiye Özel Antrenman)

•

Grup dersleri ve özel dersler

•

Kapalı yüzme havuzu

•

Sauna ve buhar odasının dahil olduğu ıslak alanlar

•

Buz çeşmeleri

•

Dinlenme alanları

•

Deneyim duşları

•

Soyunma odaları

•

Kuaför ve güzellik salonu

Hidroterapi Deneyimleri
Buhar Odası Wellness
42-45ºC sıcaklığındaki bu nemli ve aromatik deneyim, astım ve bronşit sorunu
olanlar için çok faydalıdır. Hava kanallarını açarak, tıkanıkları ortadan kaldırır. Bir
seferde 10-15 dakika girilmesini ve sonrasında bol miktarda sıvı alınmasını öneririz.
Nemli sıcak, dolaşımı iyileştirdiği için özellikle masaj öncesi ve sonrasında faydalıdır.
Sauna Wellness
80-85ºC sıcaklığındaki bu kuru sıcak deneyimi, kasları sakinleştirir ve ısıtır,
vücuttaki gerginliği yok eder ve eklem ağrılarını azaltır. Özellikle artrit, migren
ve baş ağrısı gibi problemleri olanlar için, soğuk algınlığına karşı veya yoğun bir
spordan sonra vücudu ısıtmak için etkilidir. Kuru sıcak, günde 10-15 dakika önerilir
ve sonrasında bol miktarda sıvı alınması tavsiye edilir.
Buz Çeşmeleri
Buz çeşmelerinin sıcaklığı 4-15 derece arasında değişmektedir. Sıcak bir ortama
maruz kaldıktan sonra vücudu serinletmek, vücudun soğuma sürecini hızlandırmak
ve kan damarlarını genişleterek tansiyonu düşürmek için kollara ve bacaklara
uygulanabilir.
Deneyim Duşları
Deneyim duşlarında, farklı sıcaklıklardaki su uygulamalarında, sakinleştirici sıcak
ve soğuk su jetleri vücudu rahatlatır.
Kapalı Yüzme Havuzu
Spa katında bulunan ve doğal ışık alan kapalı yüzme havuzu dinlenmek ve
rahatlamak için ideal bir ortam sunar.

Lifestyle Üyelikleri
Fairmont Lifestyle üyelikleri, misafirlerimizin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için
oluşturulmuş özel bir seçki sunuyor. Bir Fairmont Quasar İstanbul üyesi olmanızı
sağlayan Lifestyle üyeliği, son teknoloji ekipmanlara sahip fitness olanakları,
kendinizi şımartmak için kaçabileceğiniz bir spa ortamı ve tüm ihtiyaçlarınızı
karşılayacak yeme içme seçenekleriyle sizi iyi yaşama odaklanmaya davet ediyor.
Fairmont’ta günlük hayatınızın bir parçası olarak egzersizin önemini biliyoruz.
Spor merkezimiz misafirlerimizin en iyi fitness ekipmanlarını konforlu bir şekilde
kullanabilmeleri için tasarlandı. Kendini işine adamış kişisel antrenörlerimiz tüm
spor hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olurken, fitness seviyenizi, eğilimlerinizi ve
yaşınızı dikkate alacaklar.
Değerli üyelerimize sunduğumuz olanaklar:
•

Başlangıç için kişisel antrenman seansları

•

Tüm grup derslerinde öncelik (rezervasyon gereklidir)

•

Fitness ve ıslak alanlardaki olanakların kullanımı

•

Kapalı havuz kullanımı

•

Dinlenme alanları

•

Spa, perakende ürün ve restoran hizmetlerimizde ayrıcalıklı fiyatlandırma

•

Le Club AccorHotels sadakat programına otomatik üyelik

Fitness merkezi her gün saat 06:30 - 22:00 arasında hizmet verir ve Spa katındadır.
Aşağıdaki özel derslere ve grup derslerine de katılabilirsiniz.
•

Kişisel antrenman (Personal training)

•

PAVIGYM®

•

Pilates

•

Bosu workouts

•

Killer abs

•

Yoga

•

Meditasyon

Willow Stream İmza Masajlar
Willow Stream İmza Masajlar vücut ve yüz için kilit unsurları bir araya getirir.
Misafirlerimiz yerel içeriğe sahip ürün ve tekniklerle bakım alırken, enerjilerini
tazelemek için dinlenebilecek ve kendilerini yenilenmiş hissedecekler.
Türk Kahvesi ve Hindistan Cevizi ile Duyusal Vaha - 120 dakika
Cilt bakımındaki en son yenilikleri, yerel ve özgün dokunuşlarla birleştiren bu
terapi, baştan sona mükemmel bir duyusal yolculuk sunuyor. Uygulama tüm vücuda
kahve taneleri ile yapılan peeling ile başlayarak kuru cilt hücrelerini temizliyor ve
dolaşımı iyileştirerek selülite karşı çalışıyor. Sonraki aşamada besleyici Hindistan
cevizi yağı ve ısıtılmış bitkisel lapanın, tarçın ve kakule ile birlikte kullanıldığı
tüm vücut masajıyla rahatlıyorsunuz. Isıtılmış örtülerle sarılarak vücudunuz bir
kozaya kapatılırken, tazeleyici bir yüz bakımı ve nemlendirici bir saç maskesi sizi
canlandırıyor. Bu uygulamaya kremalı bir kahve ile Hindistan cevizi ve çikolatalı
kurabiyeler eşlik ediyor.
İç Huzur - 150 dakika
Kerstin Florian’ın “dış güzellik, içsel sağlık” felsefesinden ilham alan bu deneyim,
genel sağlığı iyileştirirken, birkaç saat için kendinize odaklanmanızı sağlıyor.
Sakin bir ritüel ile başlayan bakımda, boynunuza ve başınıza bir dizi nazik esneme
hareketleri uygulanıyor. Gerginlik azaltıcı bu hareketlere nefesi destekleyen nane
ve lavanta eşlik ediyor. Magnezyumun iyileştirici ve temizleyici etkilerinden
faydalanabilmeniz için tüm vücuda kas rahatlatma masajı uygulanıyor.
Sakinleştirici detoks yüz bakımı ve dinlendirici ayak masajıyla uygulama sona eriyor.
Bu uygulamaya vücudunuza enerji veren ve sakinleştiren Kerstin Florian Berry
Smoothie Plus eşlik ediyor.

Klasik Yüz Bakımları
Reveal Cilt Analizi - 15 dakika
En son teknolojiye sahip Reveal Analiz Makinesinin kullanıldığı gerçek bir yüz
muayenesi. Uzman spa terapistiniz, Reveal cilt yapısı analiz sistemini kullanarak, cilt
profilinizi detaylandırıp, kişisel cilt analizinizi sunacak. Özel olarak kırışıklıklara,
UV lekelerine, kahverengi lekelere ve gözle görülemeyen cilt tabakasına
odaklanılacak. Cildiniz yaş grubunuza göre değerlendirildikten sonra kişisel bir
raporda, ilgilenilmesi gereken bölgeler için bir tedavi programı önerilecek.
Caviar AcuLift Yüz Bakımı - 60/90 dakika
Bu lüks yüz bakımı, protein ve antioksidan içeriği zengin Caviar ürünleriyle cildi
sıkılaştırıyor, düzenliyor, temizliyor ve nemlendiriyor. Caviar ürünleri, yaşlanma
karşıtı içeriğiyle cilde nüfuz ederken, ince çizgileri yok ediyor ve cilt yapısını
iyileştiriyor. ÖzelAcuLift masajı cildi gözle görülür şekilde sıkılaştırır ve düzenlerken,
Marine Biomatrix Sheet cildi derinlemesine nemlendirerek ışıltı katıyor. Anında gözle
görülür sonuçlar veren bu bakımla cildiniz sağlıklı, temiz ve ışıltılı görünecek.
Kişiye Özel Düzeltici Yüz Bakımı - 60/90 dakika
Bu derinlemesine temizleyen ve cildi arındıran yüz bakımı, gözenekleri tıkanmış,
yağlı, hassas veya mat görünümlü ciltler için özel olarak tasarlanıyor. Terapist
eşliğinde yapılacak kapsamlı muayene sonrasında cilt koşullarınıza özel bir uygulama
planlanarak, etkisi hemen görülen ve uzun süren sonuçlar hedefleniyor. Profesyonel
Multi-Acid Complex peeling ve temizleyici organik maske dahildir. Bu sonuç odaklı
yüz bakımı, tüm cilt türleri için uygundur ve sağlıklı bir ışıldama sağlar.
Sakinleştirici Detox - 60 dakika
Hassas ve zor ciltler için bu derinlemesine temizleyici uygulamaya, cildin işlevini
iyileştiren ve enflamasyonu azaltan besleyici bir yosun maskesi de dahildir.
Erkek Yüz Bakımı - 60 dakika
Erkek cildinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, derinlemesine temizleyen ve iyileştirici
bir yüz bakımı. Gözenekleri arındırırken cildi rahatlatır. Kas rahatlatıcı masaj ve
temizleyici maske dahildir. Cilt hassasiyetlerine ve tıraşın sebep olduğu tahrişe iyi gelir.
Gençler için Yüz Bakımı - 60 dakika
Bu özel uygulama, ergenlik çağındaki gençlerin her gün karşılaştığı cilt
problemlerine odaklanmaktadır. Narin bir temizleme ve ölü deriden arındırma
uygulamasının yanında dengeleyici bir maske yapılır. Bu uygulama özellikle dengesi
oturmamış ve sivilceye yatkın ciltler için idealdir. Uygulama kapsamında gençlere
evde nasıl önleyici cilt bakımı yapabileceklerini de öğretiyoruz.

Yüz için İyileştirme Uygulamaları
Eye Rescue
Bu yoğun göz terapisi ince çizgileri ve kırışıkları %27’ye kadar azaltır, göz altı
morluklarının görünümünü ve göz şişkinliğini hafifletir, hassas göz bölgesini çok
daha aydınlık ve ışıltılı bir görünüm verecek şekilde canlandırır.
PRO 30 Multi-Acid Peel
Bu çok özel %30 multi-acid peel; glikolik, laktik, fitik ve salisilik asitleri, doğal
olarak elde edilmiş bitkilerle bir araya getirerek güvenli ve çok faydalı bir temizleyici
uygulama sunar. Pigmentasyon, güneş hasarı ve ince çizgi görünümünü efektif bir
şekilde azaltırken, cildin çok daha canlı ve eşit bir tona sahip olmasını sağlar.
Ampul Terapisi- Kerstin Florian’ın cildinizi iyileştirecek ampul uygulamaları şunlardır:
Yoğun Onarım Ampulü
Bu çok konsantre hücre yenileme terapisi, cilt yapısını önemli ölçüde geliştirir,
kolajen sentezini destekler, elastikiyeti artırır, cilde nefes aldıran ve iyileştiren besin
maddeleri sunar.
C Vitamini Ampulü
Anında görülen sonuçlar sağlayan çok etkili bir antioksidan terapisidir. Askorbik asit
(C vitamini) cildi yumuşatırken, kolajen üretimini canlandırır ve elastikiyeti artırır.
Ko-Enzim Q10
Bu konstantre ve çok güçlü antioksidan cildi derinlemesine besleyerek kırışıklıkları
önlerken, lipidlerin verdiği oksidatif hasarı da azaltır. Cildi derinlemesine
nemlendirir ve anında aydınlatır.
Kitosan Maske
Bu çok rahatlatıcı soyulabilir maske, cildi nemlendirir, sakinleştirir ve kızarıklık
görüntüsünü azaltır. Cildin yapısını, tonunu ve rengini önemli ölçüde geliştirir.
Tahriş olmuş ya da hassas ciltleri yatıştırmak ve rahatlatmak için birebirdir.
Aydınlatıcı Yüz Maskesi
Cildi anında aydınlatarak taze, nemlendirilmiş ve daha ışıl ışıl bir görünüm sağlar.
Bu soyulabilir maskede doğal pirinç ve İsviçre Alpleri’nden bitkilerin aydınlatıcı
özelliğinden faydalanılmaktadır.

Otantik Deneyimler: Türkiye’de Hamam Tarihi
Osmanlı kültürü, tarih boyunca tüm dünyaya ilham vermiştir. Bıraktığı miraslardan
biri de Fairmont Quasar İstanbul Willow Stream Spa’da da yaşatmaya devam
ettiğimiz Türk Hamamı geleneğidir. Hamam, yüzyıllar boyunca Osmanlı kültürü
ve toplumunun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Hamamın Osmanlı kültüründeki
öneminde, insanların da payı vardır. Çünkü temizlik inancın da bir parçasıdır. Ancak
bu mermer kubbeler, sosyal bir atmosferin oluşmasına, yıkanma vaktinin masaj
ve uzun sohbetlerle birleşmesine de yardımcı olmuştur. Temizlik ve rahatlamanın
yanında arkadaşlarla keyifli vakit geçirmek ve iş bağlantıları kurmak, hamamın
popülaritesini artıran önemli unsurlardandır. Osmanlı’da hamamlar, kadınların
evleri dışında sosyalleşebilecekleri bir yerdi. Gelin Hamamı, Nişan Hamamı gibi
birçok diğer gelenek de arkadaşları hamamda bir araya getirirdi.
Itırlı Hamam Rüyası Sayfa 15 - 90 dakika
Lüks hamam uygulamamızı deneyimlerken, ıtırın faydalarından yararlanın.
Geleneksel kesenin ardından güllerle dolu köpük banyosuna girin. Sonrasında ise
ıtır kokusunun, tatlı badem yağlarının, ayçiçek yağının ve tatlı portakal kabuğu
özütünün vücudunuzu sardığını ve nemlendirdiğini hissedin. Uygulamanın
devamında gül ile yıkanan saçlarınız, yine gül maskesiyle yumuşacık olacak.
Rahatlatıcı bir vücut masajı ve nane, kafur, okaliptüs içeriğiyle özel ayak kreminin
uygulanmasıyla bu çok özel deneyim doruğa çıkacak. Enerjiniz artmış, mutlu olmuş
bir şekilde uyanacak ve vücudunuzun parladığını göreceksiniz.
Türk Kahvesi ve Ballı Krem - 60 dakika
Bu popüler Türk Hamamı ritüeli hafif bir kese uygulamasıyla başlayıp, Türk kahveli
scrub uygulaması ile devam ediyor. Vücuttaki fazla sıvıların atılmasında çok faydalı
olan kahve, bu etkisiyle selülite karşı rakipsiz bir silah oluyor. Terapi, ferahlatıcı
bir saç yıkama ve saç kremi uygulamasıyla devam ediyor. Sonrasında ise besleyici
keçi sütü ve ballı vücut kreminin uygulanmasıyla kendinizi ipek gibi yumuşacık
hissedeceksiniz.
Türk Hamamı - 45 dakika
Kökenleri eski Türk geleneklerine dayanan bu çok özel hamam uygulaması, tüm
duyulara hitap eden bir tecrübe ve vücudu hem fiziksel, hem zihinsel kirlerinden
arındıran bir yolculuk sunmaktadır. Sıcak su, tüm vücut kese uygulaması,
temizleyici köpükler, özel bir saç derisi masajı ve bedeni nemlendiren vücut
losyonu uygulaması bu mükemmel deneyimde bir araya geliyor. Soğuk servis edilen
geleneksel şerbet ise vücudun kaybettiği suyu geri kazandırırken, lezzetli bir serinlik
sunuyor.

Vücut Uygulamaları
Lavanta Düşleri Deneyimi - 90 dakika
Rahatlayın. Fransız güneşinin dokunduğu lavanta tarlalarının düşleri, kendinizi
mavi dalgalara bıraktığınızda tüm hislerinizi sarmalayacak. Derin nefes alın. Bu
mutluluk verici ve canlandırıcı spa deneyiminde yabani lavantanın sakinleştirici
ve dengeleyici faydalarını içinize çekin. Enerji veren, iki aşamalı tüm vücut scrub
uygulamasına, sıcak sarmalama, basınç noktalarına uygulanan kafa derisi masajı ve
iyileştirici etkiye sahip sıcak taşlarla yapılan tüm vücut masajı eşlik edecek. Lavantalı
lüks trüf çikolatalar ise bu özel deneyimi tamamlayacak.
Vücut İnceltici Uygulama - 60 dakika
Vücut hatlarınızı detoks etkili scrub uygulamasıyla sıkılaştırırken, klinik olarak
kanıtlanmış sonuçlarıyla selülit azaltıcı masajın inceltici etkilerini görün. Bu
sıkılaştırıcı uygulamaya, zengin yosun içeriğiyle metabolizmayı hızlandırmaya
yardımcı olan Spirulina Superfood Smoothie eşlik ederek, önemli besin maddelerini
de uygun dozlarda sunuyor.
Aydınlatıcı Bambu Vücut Scrub - 60 dakika
Bu özel deneyimde cildi ölü derilerden arındıran bambu, meyve enzimleri ve çoklu
meyve asitleri, vücuda parlaklık kazandıran canlandırıcı tekniklerle kullanılarak
cildin yapısı iyileştiriliyor ve teniniz aydınlatılıyor. Uygulamaya bağışıklık sistemini
destekleyen ve cilde sağlıklı bir parlaklık veren Kerstin Florian Brightening Up
Smoothie eşlik ediyor.

Vücut Masajları
Willow Stream Quasar İmza Masaj - 90 dakika
Willow Stream Spa’nın 90 dakikalık bu imza masajı sadece İstanbul’da sunuluyor.
Zencefil, kakule ve plai organik esansiyel yağları, ısıtılmış bambu masaj çubuklarıyla
vücudunuza uygulanırken, hoş kokuları sizi sarmalayacak. Esansiyel yağlar cildinizi
besler ve nemlendirirken, uzun ve yumuşak hareketler kaslarınızı rahatlatarak
sakinleştirici bir deneyim sunacak.
Sıcak Taş Masajı - 90 dakika
Bu özelleştirilmiş masaj, volkanik sıcak taşlar gibi stres azaltıcı yöntemlerden
faydalanarak, derinlere kök salmış gerginliği azaltır, kasları rahatlatır ve kas
hareketliliğini artırır.
Geleneksel Thai Masajı - 90 Dakika
Pasif yoga olarak da bilinen ve yüzyıllara dayanan bu terapi, sağlık, dinginlik ve
yaşam enerjisini yükseltme arayışında olanlar için ideal bir bakımdır.
Magnezyum Kas Rahatlatma Masajı - 60/90 dakika
Magnezyum, bedendeki enerji seviyesini, uykuyu, kas fonksiyonlarını dengelerken,
vücudun genel sağlığına da etki eder. Besleyici uygulama, magnezyumun gücünü
kullanarak detoks etkisi yaratırken, düşük mineral seviyelerini de yükseltiyor. Sıcak
mineral kompresleri ise, bu iyileştirici masajın etkisini güçlendiriyor.
Portakal Çiçeği Duyusal Rahatlama Masajı - 60/90 dakika
İsveç usulü bu iyileştirici masaj, vücudunuzu, enerjinizi ve ruhunuzu yenilerken,
portakal çiçeğinin mutluluk veren aromasını, gerginlik azaltıcı enerji ve nefes
teknikleriyle beraber kullanıyor. Bu masaj anne adayları ve emziren anneler için de
uygundur.

Çiftlere Özel Bakımlar
Uygulama seçeneklerimiz arasından ihtiyaçlarınıza uygun olanları seçerek çift
deneyiminizi kişiselleştirin. Amacınız ister arkadaşınızla bir araya gelmek, ister sizin
için özel birini etkilemek olsun, aradığınızı burada bulacaksınız. Buhar odası, özel
Jakuzi ve masaj masalarıyla rahatlamak için saatler geçirebileceğiniz VIP Süit, size
özel bir ortam sunar. Aşağıdaki seçeneklerle deneyiminizi daha da geliştirebilirsiniz:
•

Çiçek ve mum ışığı

•

Kutlamalar için balonlar

•

Yemek menümüzden öğle yemeği veya atıştırmalık seçenekler

•

Alkollü veya alkolsüz içecekler

•

Jakuzi

Çiftler için Şarap ve Güller - 90 dakika
Gül yapraklarıyla süslenmiş romantik bir gül banyosunda, kadehlerinizi birbiriniz
için kaldırırken, köpüklü şarabınızı yudumlayın. Hoş kokulu banyonuzun ardından
birlikte alacağınız, doğal antioksidan içeriği yüksek gül ve üzüm çekirdeği yağı
ürünlerinin kullanıldığı masajın keyfine varın. Bu romantizm dolu uygulamanın
ardından dinlenmiş ve rahatlamış hissedeceksiniz.
Değerli Anlar - 60/90 dakika
Dolaşımı uyaran, bedeni gevşetirken enerji akışını düzenleyen bu bakımda, özel
olarak uygulanan masaj hareketleri ve özenle seçilmiş esansiyel yağlar kullanılarak
tüm vücut aromaterapi ile rahatlatılır. Son derece dinlendirici ve enerji tazeleyici olan
bu deneyim, beraber vakit geçirmek isteyen çiftler için mükemmeldir.

Temel Spa Paketleri
Tecrübeli ekibimiz ihtiyaçlarınıza göre iki, üç veya beş saatlik spa paketlerimiz
arasından önerilerde bulunmaktan memnuniyet duyacaktır. Bu paketlerde
yukarıdaki menüden herhangi bir bakımla birlikte sağlıklı bir atıştırmalık veya öğle
yemeği bulunabilir.

Ekstra Süre
Dilediğiniz bakımları ek süre ve hizmetlerle geliştirmek için aşağıdan seçebileceğiniz
mini uygulamalar, cildinizin ihtiyaçlarına cevap verirken tam rahatlama ve canlanma
sağlayacak. 30 dakikalık mini uygulama seçeneklerimiz:
•

Bitkisel Banyo Terapisi

•

B aş ve Saç Derisi Masajı

•

Vücut Scrub

•

E kspres Yüz Bakımı

•

B aş, Boyun ve Omuz Masajı

•

A yak Masajı

•

E l Masajı

•

Yoğun Saç Maskesi

Spa Kuralları
Spa Ortamı
Willow Stream Spa enerjinizi yenilemek ve sizleri rahatlatmak için eşsiz bir
ortam sunar. Rahatlığınız ve mahremiyetiniz için müzik çalarlarınızı kulaklıkla
kullanmanızı ve cep telefonlarını sessiz modda tutmanızı rica ederiz. Eğer bizimle
geçirdiğiniz sürede mesajlarınızın iletilmesini isterseniz, lütfen bizi bilgilendirin.
Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.
Spaya Geliş
Sunduğumuz olanakların keyfini çıkarmak ve uygulamanızın zamanında başladığından
emin olmak için randevu süresinden 30 dakika önce spaya gelmenizi öneririz.
Geç gelmeniz durumunda uygulama sürenizin kısaltılması gerekebilir. Lütfen bize
yeterli zamanı ayırın. Rezervasyonunuzda değişiklik yapmak için 0 212 403 86 93
numarasından bizi arayabilir ya da oda telefonunuzdan 8693’ü çevirebilirsiniz.
Kişisel Durumlar
Lütfen rezervasyon aşamasında mevcut sağlık durumunuzla ilgili bizi bilgilendirin.
Geldiğinizde tıbbi geçmiş formunu doldurmanız gerekmektedir. Bu sayede
deneyiminizi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebiliriz.
Spada Giyim
Uygulamalar arasında kullanımınız için bornoz ve terlik verilecektir. Kişisel
eşyalarınız için ise size tahsis edilecek dolabı kullanabilirsiniz. Konforunuz için
uygulamalar sırasında iç çamaşırı giyilmesi gerekmektedir. Mücevherlerinizi ve
değerli eşyalarınızı otel odanızda ya da dolabınızda bırakmanızı rica ederiz.
Hediye Çekleri
Tüm Willow Stream Spa hizmetleri ve paketleri için hediye çeki satın alabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen spa ekibi ile iletişime geçin.
Randevu Almak İçin
Spa ekibimize danışarak kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak uygulamaları seçebilirsiniz.
Spa, Fairmont Quasar İstanbul’un Spa katında yer almaktadır. Müsaitlik konusunda
yardımcı olabilmemiz için önceden rezervasyon yaptırmanız önerilir.
T 0 212 403 86 93 | willowstream.istanbul@fairmont.com
Spa İptal Politikası
Randevunuzu değiştirmek veya iptal ettirmek için lütfen 4 saat öncesinden spayı
bilgilendirin. Paket iptali ya da değişikliği için 24 saat öncesinden iletişime
geçmeniz gerekmektedir. Bilgi vermeden randevuya gelinmemesi durumunda,
hizmet ücretinin %100’ünün ödenmesi gerekir.

Fiyat Listesi
.

Fairmont Quasar Istanbul

EURO

.
Willow Stream Imza Masajlar
Türk Kahvesi ve Hindistan Cevizi ile Duyusal Vaha
.
Iç Huzur

120 dakika

180

150 dakika

250

Klasik Yüz Bakımları
15 dakika

20

Caviar AcuLift Yüz Bakimi

60/90 dakika

125/160

Kisiye Özel Düzeltici Yüz Bakimi

60/90 dakika

95/115

Sakinlestirici Detox

60 dakika

80

Erkek Yüz Bakimi

60 dakika

85

Gençler için Yüz Bakimi

60 dakika

80

Reveal Cilt Analizi

Yüz için Ek Uygulamalar
• Eye Rescue

20

• PRO 30 Multi-Acid Peel

20

• Kitosan Maske

20

• Aydinlatici Yüz Maskesi

20

Ampul Terapisi
Kerstin Florian’in cildinizi iyilestirecek ampul uygulamaları sunlardir:
20

• C Vitamini Ampulü

20

• Ko-Enzim Q10

20

)

• Yogun Onarim Ampulü

Otantik Deneyimler
Itirli Hamam Rüyasi

90 dakika

90

Türk Kahvesi ve Bal Kremi

60 dakika

70

Türk Hamami

45 dakika

50

EURO

Vücut Uygulamaları
Lavanta Düsleri Deneyimi
.
Vücut Inceltici Uygulama

90 dakika

130

60 dakika

90

Aydinlatici Bambu Vücut Scrub

60 dakika

80

.
Willow Stream Quasar Imza Masaj

90 dakika

135

Sicak Tas Masaji

90 dakika

130

Geleneksel Thai Masaji

90 dakika

130

Magnezyum Kas Rahatlatma Masaji

60/90 dakika

85/105

Portakal Çiçegi Duyusal Rahatlama Masaji

60/90 dakika

75/100

Vücut Masajları

)

Çiftlere Özel Bakımlar

)

Uygulama seçeneklerimiz arasindan ihtiyaçlariniza uygun olanlari seçerek çift deneyiminizi
kisisellestirin. Amaciniz ister arkadaslarinizla bir araya gelmek, ister sizin için özel birini
etkilemek olsun, aradiginizi burada bulacaksiniz. VIP Süit, buhar odasi, özel Jakuzi
ve masaj yataklariyla keyifli saatler geçirebileceginiz özel bir ortam sunar. Asagidaki
seçeneklerle deneyiminizi daha da gelistirebilirsiniz:
)

)

)

• Çiçek ve mum isigi
• Kutlamalar için balonlar
)

)

• Yemek menümüzden ögle yemegi veya atistirmalik seçenekler
• Alkollü veya alkolsüz içecekler
• Jakuzi
Çiftler için Sarap ve Güller
)

Degerli Anlar

90 dakika

280

60/90 dakika

150/200

Ekstra Süre
)

)

)

Dilediginiz bakimlari ek süre ve hizmetlerle gelistirmek için asagidan seçebileceginiz mini
uygulamalar, cildinizin ihtiyaçlarina cevap verirken tam rahatlama ve canlanma saglayacak.
30 dakikalik mini uygulama seçeneklerimiz:
)

40

• Bas ve Saç Derisi Masaji

40

• Vücut Scrub

40

• Ekspres Yüz Bakimi

40

• Bas, Boyun ve Omuz Masaji

40

• Ayak Masaji

40

• El Masaji

40

• Yogun Saç Maskesi

40

)

• Bitkisel Banyo Terapisi

Büyükdere Caddesi 76, Mecidiyeköy İstanbul, Türkiye 34394
Bir sonraki spa deneyiminiz için rezervasyon yaptırın
0212 403 86 93 | willowstream.istanbul@fairmont.com

