
WELLNESS V GORIČKIH IŽAH

MASAŽA ,,KONOPLJINA''    (50 min)                                                                                  49€            
Masaža celotnega telesa z razstrupljevalnim oljem konoplje 
ob zvokih meditativne glasbe in aromoterapijo, 
masaža obraza z oljem grozdnih pešk 

MASAŽA Z VROČIMI VULKANSKIMI KAMNI  ( 65 min )                                                   59€
Masaža celotnega telesa z BIO masažnim oljem 
ob zvokih meditativne glasbe in aromoterapijo. 
Nega obraza s čistilnim mlekom ter masažo glave in masaža lasišča

RELAX ˝,,AROMA'' MASAŽA    (60 min)                                                                          55€
Masaža celotnega telesa z BIO masažnim konopljinim oljem 
in oljem grozdnih pešk ob zvokih glasbe in nega obraza
 s čistilnim mlekom ter masaža glave z eteričnimi olji

CENIK IN PONUDBA

HIŠNE MASAŽE-NAŠE PRIPOROČILO

Wellness v objemu goričke narave



KLASIČNA ŠVEDSKA MASAŽA  (50 min)                                                                                42€
Masaža celotnega telesa ob zvokih sproščujoče glasbe ter aromaterapija

KLASIČNA MASAŽA HRBTA ( 30 min )                                                                                    32€
Masaža hrbta z oljem grozdnih pešk ob zvoku sproščujoče glasbe ter aromaterapija

MASAŽA HRBTA Z VROČIMI VULKANSKIMI KAMNI (35 minut)                                         37€  
Masaža hrbta ob zvokih sproščujoče glasbe ter aromaterapija
  

REFLEKSNA MASAŽA STOPAL (30 min)                                                                                 29€  
Masaža stopal ter zadnjega dela nog s konopljinim oljem                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                

 

KLASIČNE MASAŽE

KOPEL ,,POD KROŠNJAMI'' (120 min)                                                                                   55€
Kopel v masažnem bazenu HOTSPRING ter kromoterapija, 
steklenička penine 0,2 dcl., čokoladni tris, uporaba apartmaja za počitek

                                                                                                               
 

    

 

KOPELI V DVOJE 



KOPEL POD KROŠNJAMI IN SAVNA V VINSKEM HRASTOVEM SODU  (180 min)                    87€
Kopel v masažnem bazenu HOTSPRING ter kromoterapija, 
kozarec penine, čokoladni tris, savnanje v hrastovem sodu, 
uporaba apartmaja za počitek, kopalni plašči, brisače, copati za savno ter rjuhe.

SAVNA V VINSKEM HRASTOVEM SODU IN KOPEL OB KAMINU ( 180 min )                           65€
Finska savna v hrastovem sodu, kopel v prostostoječi kadi z dišečo soljo, 
kozarec penine, čokoladni tris, uporaba apartmaja za počitek, 
kopalni plašči ter rjuhe

                                                                                                                                                                   
 

SAVNA V HRASTOVEM SODU, KOPEL IN MASAŽA  (4 urno razvajanje za 2 osebi)          120€

Savna v hrastovem sodu ter masažna kopel v masažnem bazenu, 
masaža hrbta z vročimi kamni ter oljem grozdnih pešk, 
kozarec penine, čokoladni tris, uporaba apartmaja za počitek, 
copati za savno, kopalni plašči ter rjuhe.                                                                                                              

 

    

 

DOŽIVETJA V DVOJE 

RAZVAJANJE V IŽAH 
NAŠE PRIPOROČILO

PONUDBA POSAMEZNIH STORITEV

SAVNA  (3 ure/ 2 osebi)                                                                                                            50€
V ceno je vključena uporaba apartmaja za počitek, copati za savno, brisače, kopalni plašči in rjuhe,
čaj voda in sveže sadje 

JACUZZI HOTSPRING (3ure/ 2 osebi)                                                                                     30€
V ceno je vključena uporaba apartmaja za počitek, copati, brisače ter kopalni plašči,
čaj voda in sveže sadje

SAVNA+ JACUZZI  ( 3ure/ 2 osebi)                                                                                         70€
 V ceno je vključena uporaba apartmaja za počitek, copati za savno, brisače, kopalni plašči in rjuhe,
čaj voda in sveže sadje 

  

                                                                                                                 



REZERVACIJA STORITEV: 
 

Storitev lahko rezervirate osebno v recepciji kompleksa „Goričke iže“, po telefonu ali elektronski pošti.
Svetujemo vam, da si storitev rezervirate vsaj 3 dni vnaprej. Prosimo vas, da se v apartmajskem kompleksu
„Goričke iže“ zglasite vsaj 15 min pred pričetkom storitve. V primeru zamude storitve žal ne bomo mogli
podaljšati. Prosimo vas, da ob rezervaciji opozorite na morebitne zdravstvene težave oziroma omejitve. Tako vam
bomo lahko svetovali ustrezne tretmaje.

     ODPOVED REZERVACIJE STORITEV: 
 

Odpoved rezervacije storitev naprošamo vsaj 1 dan pred izvedbo. 
Plačilo: Plačilo je možno z gotovino ali plačilnimi karticami. Dnevne goste vljudno prosimo, da storitev
poravnajo pred pričetkom izvajanja.

DARILNI BON: 
 

Darilni bon podarite nekomu, ki vam veliko pomeni. Z njim lahko izpostavimo poseben trenutek doživetja
narave in lepote. Kupiti jih je mogoče na recepciji kompleksa „Goričke iže“, naročite jih lahko po telefonu ali po
elektronski pošti.

Cenik velja od 1.1.2022 do preklica. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico
do sprememb cen, programov in prodajnih pogojev. Tiskarske napake niso izključene.

                                                                                                                                                                   
 

INFROMACIJE IN REZERVACIJE

Križevci 216, 9206 Križevci, Slovenija
 

www.goricke-ize.si
 

T: 031-763-719, 051-322-242
info@goricke-ize.si

WELLNESS V GORIČKIH IŽAH
Goričke iže - Evitel d.o.o.

PRIVOŠČITE SVOJEMU TELESU MALO LJUBEZNI.  ZASLUŽI SI JO!

http://www.goricke-ize.si/

