
SPA MENU



Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.

RISERVA SPA SIGNATURE
grand r iserva face & body ceremony I  120 min.  |  349

baie nectar, periaj uscat, împachetare caldă cu pudră de struguri,
taster facial, masaj echilibrant

nectar bath, dry body brushing, warm grape powder packaging, facial taster, balancing massage
luxurious | inspiring | renovating

‘ luk pra kob’  herbal  ball  thai  massage I  60 min.  |  129
masaj cu săculeți aromatici reinterpretat pe baza unui amestec de semințe de struguri și stafide 
massage with aromatic sachets reinterpreted based on a mixture of pressed grape seeds and raisins

relaxing | delightful | aromatic

voyage merlot  I  voyage merlot  tandem I  90 min.  |  149 |  289
ritual pentru mâini și picioare, masaj calmant, balsam corporal cu peptide și polifenoli

hand and foot ritual, soothing massage, body balm with peptides and polyphenols
rejuvenating | pampering | nutritive

voyage chiant i  I  voyage chiant i  tandem I  90 min.  |  149 |  289
tratament purifiant în două faze, una pentru spate cu matcha și jeleu de ceai verde, alta pentru față,

cu viniferină și ulei organic de struguri, masaj energizant
two phases purifying treatment, one for the back with matcha and green tea jelly, another for the face,

with viniferine and organic grape oil, energizing massage
cleansing | lightening | repairing

voyage pinotage I  voyage pinotage tandem I  90 min.  |  149 |  289
exfoliere satinată, masaj remodelant, hidratare delicioasă
satin exfoliation, remodeling massage, delicious hydration

invigorating | toning | correcting

voyage div inum I  voyage div inum tandem I  120 min.  |  189 |  349
exfoliere Cabernet, împachetare cu jeleu de struguri, masaj al scalpului, masaj calmant

al întregului corp cu miere și lavandă
Cabernet exfoliation, grape jelly packaging, scalp massage, soothing massage of the entire body

with honey and lavender
balancing | nourishing | perfection

*toate tratamentele Riserva Signature includ servire cu vin
*all Riserva Signature treatments include wine serving

WELCOME
Riserva aduce experiența Spa la un nou nivel de rafinament, prin vinoterapie.

Vinoterapia stoarce secretele boabei de strugure în tratamente care purifică, detoxifică, hrănesc pielea 
și previn îmbătrânirea. 

Gândite ca o experiență intimă, relaxantă și tonifiantă, serviciile Riserva includ, alături de vinoterapie, 
saună finlandeză, saună cu infraroșii, cameră de relaxare cu sare de Himalaya și linia de tratamente 

Hi-Tech by FisioKinlab – premiată pentru inovație la Salonul Internaţional Paris 2014. 
Punctul final al călătoriei - terasa Riserva - deschide o panoramă superbă asupra centrului istoric al 

orașului, pe care vă recomandăm să o savurați alături de un pahar cu vin, direct din jacuzzi.  

Vă invităm să vă decantați stresul cotidian într-o experiență unică, doar la Riserva Wine Spa!

Riserva brings the Spa experience to a whole new level of sophistication, through vinotherapy.
Vinotherapy drains the secrets of grapes into thoughtful, yet surprising treatments meant to cleanse, 

detoxify and nourish, while preventing aging. 
Carefully premeditated as the most intimate, soothing and refreshing experience, Riserva services indulge, 

along with vinotherapy, in a Finnish sauna, an infrared sauna, in a Himalayan salt relaxation room as well as 
in Hi-Tech Treatments Line by FisioKinlab - awarded with the Innovation Prize

at International Salon Paris 2014.
The last touch of the retreat - Riserva terrace - opens up to a delightful panorama of the historical center of 

the town, recommended to be tasted next to a glass of wine, of course, straight from our Jacuzzi.

Feel welcome to rinse your daily stress through an original and exquisite experience,
only at Riserva Wine Spa!



RISERVA BODY COLLECTION

gommage eclat  ‘mil les boulles’  diy  I  30 min.  |  59
exfoliere gurmandă la alegere din barul de scruburi Riserva, un concept Spa d´Or

gourmee exfoliation at choice from Riserva scrub bar, a Spa d'Or concept
refining | softening | renewing

vinosl im ant icel l  body r i tual  I  90 min.  |  149
periaj uscat, împachetare slim, masaj remodelant

dry body brushing, slim packaging, remodeling massage
shaping | reducing | energizing

v inosculpt  toning body r i tual  I  90 min.  |  149
periaj uscat, împachetare tone, masaj Pepsy Sculpt

dry body brushing, tone packing, Pepsy Sculpt massage
firming | slimming | refining

body envelopment I  60 min.  |  up to 99
exfoliere în funcție de împachetarea aleasă, împachetare, masaj al scalpului, balsam corporal

exfoliation depending on the chosen packaging, packing, scalp massage, body balm
la alegere / choice of:

gel balsam de struguri / body conditioning grapes jelly 
împachetări antiaging pe bază de struguri și plante / antiaging grapes and plants extract body wrap

împachetări cu fondue de ciocolată / happy chocolate fondue body wrap
încălzire terapeutică cu merișoare / heated therapeutical cranberry wrap

mix de alge pentru slăbit / slimming mix of algae
gel antioxidant de ceai verde / antioxidant green tea jelly

caressing | softening | purifying

waxing |  manicure |  pedicure
întrebați pentru prețuri specifice

ask for specific prices

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.

RISERVA FACE COLLECTION

vinopure I  60 min.  |  149
tratament facial pentru acnee, piele încărcată

facial treatment for acne, oily/fat skin
purifying | protection | rebalancing

v inodouceur I  60 min.  |  149
tratament facial pentru rosacea, piele sensibilă

facial treatment for rosacea, sensitive skin
calming | refined | comforting

v inohydratat ion I  60 min.  |  149
tratament facial pentru piele uscată, deshidrată

facial treatment for dry, dehydrated skin
repairing | nourishing | soothing

‘premier cru’  ant iaging solut ion l i f t  I  90 min.  |  229
tratament tonfiant pentru reducerea ridurilor și recuperarea volumului feței

tonic treatment for reducing facial wrinkles and recovery of facial volume
sculpting | firming | delightful

champagne eclat  instant I  30 min.  |  99
tratament express pentru luminozitate

express treatment for brightness
radiant | stimulant | revitalizing

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.



FOR MEN

‘ l ’art isan’  facial  treatment I  60 min.  |  129
tratament facial pentru curățirea pielii masculine, pe bază de extract de struguri

facial treatment for purifying man skin, based on grape extract
cleansing | renewing | classic

age-defy ing man facial  treatment I  90 min.  |  189
tratament facial pentru fermitate și combaterea ridurilor cu polifenoli și viniferină

facial treatment for firmness and wrinkle-fighting with polyphenols and viniferina
antiaging | restoring | stimulant

back cleansing treatment I  40 min.  |  79
curățire spumantă, exfoliere Cabernet, mască pentru spate cu ceai verde, masaj al scalpului, balsam purifiant

foaming cleansing, Cabernet exfoliation, green tea mask for the back, scalp massage, purifying balm
clarifying | indulging | vitalizing

‘ the winemaker’  ult imate indulgence I  90 min.  |  189
masaj Deep Tissue, tratament facial de curățare, masaj stimulant al scalpului, servire vin
Deep Tissue massage, facial cleansing treatment, stimulating scalp massage, wine serving

relaxing | pampering | blissful

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.

THE MASSAGES

swedish massage I  30 min. ,  60 min. ,  90 min.  |  49,  79,  99
swedish massage tandem I  90 min.  |  179 

classic | relieving | relaxing

aromatherapy massage I  90 min.  |  119
aromatherapy massage tandem I  90 min.  |  199

stimulating | delightful | aromatic

deep t issue massage I  90 min.  |  119
deep t issue massage tandem I  90 min.  |  199

intense | therapeutic | pressuring

v inosl im ant icel l  massage I  60 min.  |  99
abonament v inosl im ant icel l  massage |  450

10 masaje anticelulitice
10 anticelulitic massages

reducing | modelling | shaping

vinosculpt  toning massage I  60 min.  |  79
firming | invigorating | restoring

omega3 & grapes hot  stones therapy I  90 min.  |  119
pampering | nourishing | antioxidant

scalp massage I  30 min.  |  49
oriental | balancing | healing

signature honey massage r i tual  I  90 min.  |  129
gentle | sensorial | purifying

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.



Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.

HI-TECH TREATMENTS by FisioKinlab

shock beauty l ine

alternarea terapiilor Cryo și Termo Kinesio Calarco Method într-o singură procedură
pentru un corp perfect și o piele fină şi luminoasă

alternating Cryo and Termo Kinesio Calarco Methods in one procedure
for a perfect body and a radiant and firm skin

1 session |  15 min.  |  140
4 session |  15 min.  |  490
8 session |  15 min.  |  890

medil ight
o piele mai tânără în 15 minute

a younger skin in 15 minutes
1 session |  15 min.  |  180

4 sessions |  15 min.  |  640
8 sessions |  15 min.  |  1090

}{ premiul pentru cel mai inovativ produs la Salonul Internaţional Paris 2014

RISERVA WATER RITUALS

‘fleurs de v igne’  serenity  bath I  30 min.  |  69
baie detoxifiantă cu cristale de struguri

purifying bath with grape crystals
antioxidative | restoring | reassuring

grapes nectar bath I  30 min.  |  69
baie îmbătătoare în nectar de struguri

nourishing grapes nectar bath
antiaging | restoring | peaceful

cranberry el ix ir  bath I  30 min.  |  69
baie revigorantă cu elixir de merișor
 revitalizing bath with cranberry elixir
delicate | rejuvenating | enveloping

‘ the milky way’  -  honey and milk bathing r i tual  I  90 min.  |  149
baie delicată cu spumă de lapte și masaj cu miere

delicate bath with milk foam and honey massage
perfection | softening | diaphanous

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.



Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.

MINERALIA

Himalaya and Praid salt  relaxat ion room
combate stresul, tensiunea musculară, detoxifică și întărește sistemul imunitar
relieves stress and muscle tension, detoxifies and strengthens the immune system

22-25°C

FINNISH SAUNA

absolute sauna
stimulează circulația, crește imunitatea, elimină toxinele, tonifică pielea, ajută în

tratarea infecțiilor căilor respiratorii
stimulates blood circulation, increases immunity, tones the skin, helps treat respiratory infections

70-100°C

INFRARED SAUNA

with Himalaya salt
alternativa prietenoasă a saunei finlandeze, îmbogățită cu sare de Himalaya

the friendly alternative to the Finnish sauna, enriched with Himalayan salt  
45-65°C

JACUZZI

bubbl ing experiences
Cele 28 de jeturi cu hidromasaj și aeromasaj relaxează musculatura, reduc efectele stresului, 

îmbunătățesc calitatea somnului și stimulează circulația sanguină.
Iar panorama centrului istoric taie respirația.

The 28 jets combining water and air will massage your muscles, relieve your stress, better your sleep and 
will stimulate your blood flow.

And the old town panorama will leave you breathless.
hydro massage | aero massage | bellevue

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.



Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.

MAGNUM

tandem room
Micile plăceri ale vieții sunt mai intense atunci când sunt împărtășite. De aceea, camera Magnum este 

dedicată cuplurilor. Fie că alegeți un masaj relaxant, un tratament purificator sau pur și simplu doriți să 
savurați un pahar cu șampanie în jacuzzi, Magnum este locul ideal pentru un moment romantic. 

Life’s small pleasures become even more intense when shared. Therefore Magnum room is highly 
recommended for couples. Whether you choose a tandem relaxing massage, a purifying treatment or simply 

wish to share with your beloved a glass of Champagne in the Jacuzzi, Magnum is the ideal spot
for a romantic escapade.

romantic | intimate | relaxing 

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.

FITNESS by Life Fitness

squeeze the best  of  you
Echipamentele premium Life Fitness vă așteaptă pentru exerciții cardio, de forță sau de rezistență. 

După antrenament, vă invităm să vă relaxați în camera cu sare de Himalaya, în una din saunele Riserva 
sau în jacuzzi, pe terasa care vă oferă o panoramă superbă asupra orașului vechi. 

Take advantage of cardio, strength and weight training equipment by Life Fitness. Post-workout, take time to 
unwind in the salina room, in the finish or infrared saunas, or in the hot exterior jacuzzis, while looking over 

sweeping views of Oradea’s old city.
treadmills | elliptical cross-trainers | strenght machines | stationary bike



Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA.
The prices are in RON, VAT included.

spa acces |  40,  35 (without jacuzzi )
saună finlandeză, saună infraroșu, salină, lounge, sală de fitness by Life Fitness, jacuzzi exterior*

*deschis doar când Tº exterioară >10ºC 
finnish sauna, infrared sauna, salina, lounge, fitness room by Life Fitness, jacuzzi exterior*

*open only when outside Tº > 10ºC 

spa membership |  300
12 intrări
12 passes

spa gi f t  cards
vă rugăm solicitați informații cu privire la achiziționarea cardurilor cadou

please ask for information regarding the gift cards

sparkl ing t ime
vă rugăm solicitați informații cu privire la organizarea petrecerilor Spa
please ask for information regarding the organisation of the Spa parties

SPA ETIQUETTE
vă rugăm respectați eticheta Spa disponibilă la recepție și pe site-ul www.riserva.ro

please follow the Spa etiquette available at the Spa reception and online at www.riserva.ro

ROOF TOP PARTY by Riserva

sparkl ing t ime
Unele momente în viață sunt unice și trebuie sărbătorite cât mai original cu putință. Terasa Riserva 

Wine Spa vă oferă o alternativă pentru petrecerile clasice. Panorama superbă a centrului istoric, 
selecția rafinată de vinuri și meniul gourmet sunt doar câteva din ingredientele unei seri de neuitat.  

 
Fie că e vorba de o aniversare, de petrecerea burlăcițelor sau de o întrunire cu partenerii de afaceri, 

bucurați-vă de ambientul Riserva Wine Spa, preț de câteva ore!

Some moments in life are unique and should be celebrated in the most original manner. Riserva Wine Spa 
terrace offers an alternative to traditional parties. The breathtaking panorama of Oradea’s old city, the 

exquisit wine selection and the gourmet menu are just a few ingredients of a unforgetable evening.

Whether it's a birthday or bachelorette party or a meeting with business partners,
enjoy for a few hours the ambience of Riserva Wine Spa! 



designed by

RISERVA WINE SPA
9, calea aradului street, oradea

reservations: +40 359 403 335, spa@ramadaoradea.ro
facebook.com/ramadaoradeahotel, www.riserva.ro


