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“BEN, SADECE GÜZELLİK ÜRÜNLERİNİN 
ETKİLİ OLMADIĞINA İNANDIĞIM; 
AYNI ZAMANDA DOĞAL VE LÜKS 
OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜM 
İÇİN CAUDALIE MARKASINI YARATTIM. 
VE BU FİKİR GÜNDEN GÜNE BÜYÜYEREK 
MİSYONUMUZ HALİNİ ALDI.”  
Mathilde Thomas



CAUDALÍE, 
TARİHİ HOTEL LES OTTOMANS’DAKİ 
YOLCULUĞUNUZA EŞLİK EDER…

Dünya’da ilk Vinothérapie® Spa, Château Smith Haut Lafitte üzüm bağlarında doğdu. 

1993 yılında Mathilde ve Bertrand Thomas, üzüm bağları arasında; güzelliğin, lüksün 

ve memnuniyetin hâkim olacağı bir huzur vadisinin düşünü kurmaya başladılar. 

Onların, memnuniyeti arttırma, derinlemesine rahatlama sağlamak için mükemmel 

dakikalar geçirtmeyi planladıkları düşleri gerçeğe dönüştü ve dünyanın dört bir yanındaki 

harikulade alanlara yayıldı. 

Hotel Les Ottomans hayali ise 1999’da Ahu Aysal Kerimoğlu’nun boğazın eşsiz güzellikteki 

yalılarından birini restore ettirme fikriyle başladı. Vizyonu 19. yüzyılın Osmanlı ihtişamını, 

lüksünü ve modern dünyanın rahatlıklarını birleştirerek ziyaretçilerine, günümüzde 

yaşanan bir peri masalı sunmak olan bu eşsiz tesis, Türkiye’nin ilk ve tek 

Caudalie Vinothérapie® Spa’sını, değerli misafirlerine eşsiz güzellikte bakımlar ve sonsuz 

huzur vermek için bu rüyanın en önemli parçası haline getirdi.

2006 yılında ortaklaşa vizyonda karar kılan Caudalie Vinothérapie® Spa, 

Hotel Les Ottomans’da misafirlerine kapılarını açtı. Siz değerli misafirlerine esansiyel 

yağların eşsiz kokusu, rahatlatıcı müziği, benzersiz masajları ile Cenneti deneyimleme 

imkânı sunan bu emsalsiz Spa’da kendinizi özel hissedeceksiniz. Size şarap özleri ile 

yapılan sadece Hotel  Les Ottomans’da tecrübe edebileceğiniz meşhur Kırmızı Şarap Fıçı 

Banyosu ve üzüm çekirdekleri ile ölü hücrelerinizden arınacağınız Ezilmiş Cabernet 

Peelingi, nemlendirici ve yenileyici taze üzümlerle yapılan Pulp Friksiyon Masajını 

öneriyoruz....

Ayrıca Avrupa, Uzak Doğu kökenli masajlar ve kültürümüzün bir parçası olan 

Türk Hamamı gibi geleneksel bakım ve masajlarla da kendinizi şımartabilirsiniz.

Caudalie’nin tüm aktif içeriği üzüm ve asma bağlarının kalbinden gelmektedir, cildi en iyi 

şekilde besleyen, nemlendiren ve yapılandıran yerkürenin bizlere armağanı üzüm 

ve asmayı, antioksidan özelliğini ve doğallığını bozmamak için mümkün olan en saf hali 

ile kullanmaktayız. 

Hotel Les Ottomans, Caudalie Vinothérapie® Spa; günlük ve otel misafirlerinin ayrıca 

Spa üyelerinin hep birlikte duyusal hoşnutluğa dalacağı muhteşem bir varış noktası 

olacaktır. Deneyiminize dinlenme odasındaki parıldayan gök kubbenin altında yer alan 

ısıtılmış taş yataklarımızda dinlenerek başlayabilir,  yenileyici Spa bakımları veya emsalsiz 

Vinothérapie bakımlarınızdan önce bir fincan toksin giderici bitki çayımızdan 

yudumlayarak rahatlayabilirsiniz.
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Yenileyici Spa Bakımları, Doğu ve Batının mükemmel sentezi ile dizayn edilmiş 

Özel Spa Süitimizde keyfinize sunulur, bakımlarınızda profesyonel Spa ekibimiz size 

eşlik edecek ve dış dünyanın tüm stresinden arınmanızı sağlayacaktır. Arkadaşlarınızla, 

isterseniz sevdiğinizle ya da tek başınıza dinlenmenin ve huzurun keyfine varacaksınız.

YENİLEYİCİ SPA BAKIMLARI

Özel Spa Süiti Kiralama: 
1 saat 

Spa Süitinde, sadece size özel Jakuzi, aroma buhar banyosu, Fin sauna ve buz çeşmesinin 

keyfini, özel yiyecek ve içecek ikramları ile çıkarabilirsiniz. 

Spa Süiti maksimum 4 kişi için rezerve edilebilir.

YENİ
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Les Ottomans İkiz Lale Bakımı çiftler için: 
3 saat 10 dak. 

Sevdiğinizle geçireceğiniz özel anları, en popüler bakımlarımızla birleştirdik. Ayak ritüeli ile 

başlayan yenilenme seremoniniz Fin sauna, aroma buhar banyosu, buz çeşmesi ve Jakuzi 

keyfi ile devam edecek. İnceltici Konsantre Bakım ve Bitki Keseleriyle Asya Kuru Masajı ile 

arınmayı yaşarken ardından alacağınız Les Ottomans İmzalı Masaj ile dinlenmenin 

huzurunu yaşayacaksınız.  

Ayak Ritüeli 10 dak; Canlandırıcı Duş-Jakuzi-Fin Sauna-Aroma Buhar Banyosu-Buz Çeşmesi 30 dak; 

İnceltici Konsantre Bakımı / Bitki Keseleriyle Asya Kuru Masajı 70 dak; Dinlenme 

ve İkramlar 10 dak; Les Ottomans İmzalı Masaj (iki kişi için) 70 dak

Les Ottomans Dinlendirici Bakımı: 
2 saat 20 dak. -  tek kişi için / çiftler için 

Günlük yaşamınızın yoğunluğu ve stresinden arınmak için size; Özel Spa Süitimizde tek 

başınıza ya da sevdiğinizle paylaşabileceğiniz bir huzur yolculuğu öneriyoruz. Terapistinizin 

kas gerginliğiniz doğrultusunda yapacağı Kişisel Masaj ile zindelik kazanacak, Sıcak ve 

Soğuk Taşlarla yapılan Yüz Masajı sayesinde ışıltılı ve canlı bir cilde kavuşacaksınız.

Ayak Ritüeli 10 dak; Canlandırıcı Duş-Fin Sauna-Jakuzi-Aroma Buhar Banyosu-Buz Çeşmesi 

30 dak; Kişisel Masaj 60 dak; Sıcak ve Soğuk Taşlarla Yüz Masajı 30 dak; Dinlenme 

ve İkramlar 10 dak.

Sonsuz Aşk Bakımı çiftler için: 
2 saat

Özel Spa Süitimizde sevdiğinizle mutlu anlar sizi bekliyor. Ayak ritüeli ardından muhteşem 

Jakuzi keyfi ve sonrasında; üzüm çiçeği kokulu özel mumlarla yapılan Caudalie Masajı ile 

günlük yorgunluğunuzdan uzaklaşacaksınız. Baş ve Boyun Masajı ile zihninizi yenileyecek 

ve enerjinizi geri kazanacaksınız.

Ayak Ritüeli 10 dak; Canlandırıcı Duş ve Jakuzi 20 dak; Çiftler için Caudalie Masajı: Divine Duo! 

60 dak; Baş ve Boyun Masajı 20 dak. (iki kişi için); Dinlenme ve İkramlar 10 dak.

YENİ

YENİ



SPA RİTÜELLERİ
Kendinizi ya da sevdiklerinizi şımartabilirsiniz...

Tüm ritüeller gün boyu Spa’da keyifli vakit geçirmeniz için özel olarak tasarlanmıştır, 

arzu etmeniz ya da vaktinizin kısıtlı olması durumunda aynı bakımları yarım günde 

deneyimlemenizi sağlayabiliriz. Ritüelinizin olduğu gün; deniz suyu ile doldurulmuş 

yüzme havuzu ve Jakuziden, dinlenme alanında bulunan ısıtılmış taş yataklarından, 

Fin saunası, buz çeşmesi, tuzlu soluma Lakonyumu, meditasyon vahası, macera duşları 

ve Kneipp havuzlarımızdan faydalanabilirsiniz.

Ritüelinizin olduğu gün restoran ya da Vitamin Bar rezervasyonlarınızı organize etmekten 

mutluluk duyarız. Toksin giderici organik Caudalie çayı ve taze üzüm ikramlarımız 

kendinize ayırdığınız bu özel güne tamamlayıcı olacaktır.
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Vinothérapie® Ritüeli 
Asma Fıçı Banyosu 15 dak.

Merlot Vücut Maskesi 15 dak.

Vinexpert Cilt Bakımı 60 dak.

Plantar Refleksoloji 35 dak.

Les Ottomans Ritüeli
Les Ottomans İmzalı Hamam Bakımı 60 dak.

Les Ottomans İmzalı Masaj 70 dak.

Oksijenli Cilt Bakımı 70 dak.

Enerji Ritüeli 
Ölü Deniz Suyu Havuz Seansı 30 dak.

Kişisel Masaj 60 dak.

Baş ve Boyun Masajı 20 dak.

Mini Oksijen Cilt Bakımı 35 dak.

Hamilelik Ritüeli 
Ezilmiş Cabernet Peelingi 45 dak.

Hamilelik Masajı 60 dak.

Bal ve Şarap Vücut Maskesi 15 dak.

Vinoperfect Cilt Bakımı 60 dak.

Bakımlar değiştirilemez ve rezervasyonlar müsaitlik durumuna göre ayarlanır.

YENİ

YENİ



Ezilmiş Cabernet Peelingi: İnceltici 
45 dak.
Vücut bakımlarınız ya da masajlarınız öncesinde alacağınız Vinothérapie® Spa’nın bu en 
popüler peelingi başlangıç bakımı olarak doğru bir seçim olacaktır. Üzüm çekirdeği, bal, 
esmer şeker, üzüm çekirdeği yağı ve vücut şekillendirici temel yağlar ile geliştirilmiş bu 
peeling cildinizin yumuşaklığını ve parlaklığını yeniden kazanmasını sağlayacaktır. 
Besleyici Caudalie vücut losyonu ve şekillendirici konsantre ile kombine edilerek 
tamamlanan uygulama sonrasında cildinizin arınmış, yumuşamış ve inanılmaz şekilde 
pürüzsüzleşmiş olduğunu hissedeceksiniz. Zayıflama programınız öncesinde inceltici 
bir bakım veya güneşe maruz kalmış ciltler için besleyici bir bakım olarak da tercih 
edebilirsiniz.    

Merlot Friksiyon Peelingi: Sıkılaştırıcı 
45 dak.
Sıkılaştırıcı etkisi olan bu bakımda cildi pürüzsüzleştiren esmer şeker, cildi derinlemesine 
nemlendiren üzüm çekirdeği yağının yanı sıra Caudalie sıkılaştırıcı konsantresi 
kullanılmaktadır. Bakımınızın sonrasında cildinizdeki değişim gözle görülür şekilde ortaya 
çıkacaktır.

Bal ve Şarap Vücut Maskesi: Nemlendirici 
15 dak.
Nemlendiriciliğinin yanı sıra cildi onarıcı özelliği de bulunan bu bakım özellikle kuru 
ve yıpranmış ciltler için idealdir. Isı battaniyesi sayesinde içeriğindeki şarap mayası 
ve organik bal ciltte daha yoğun ve daha hızlı bir emilim sağlar. Vücut maskeniz cildinizin 
derinliklerine işlerken, vinoterapistinizin başınıza uygulayacağı masajla siz de derin bir 
uykuya dalacaksınız.

Enerji Vücut Maskesi: Enerji Verici ve Güçlendirici 
15 dak.
Büyük şehirlerin stres dolu hayatlarına maruz kalan ve kendini bitkin hissedenlerin 
kendilerini yenileyebilecekleri ideal bir bakımdır. İçeriğindeki ısıtılmış bentonite kili, üzüm 
çekirdeği yağı ve üzüm posaları günlük stresinizden arınmanızı sağlayacak. 
Ayrıca maskenizin içeriğinde yer alan bitki aroma kokteyli hislerinizi tazelerken, 
alacağınız dinlendirici baş masajı ile kaybettiğiniz enerjinize tekrardan kavuşacaksınız.  

Merlot Vücut Maskesi: Arındırıcı 
15 dak.
Arındırıcı ve temizleyici olan bu bakım özellikle gözeneklerinin temizlenmeye 
ve sıkılaşmaya ihtiyacı olan kişiler için önerilir. Isıtılmış bentonite kili, derinlemesine 
temizlik sağlayan beş çeşit esanslı yağ, nemlendirici üzüm çekirdeği yağı vücudunuza 
sarılarak muhteşem bir arınma sağlayacaktır.

Yağlı ya da pürüzlü ciltler için derin temizlik sağlayacak eşsiz bir bakımdır.

Dünyada eşi benzeri olmayan vücut bakımlarını sizin için yarattık. Bu bakımlar organik 

esansiyel yağlar, üzüm ve kırmızı şarap ekstreleri ile kan dolaşımını harekete geçirerek 

fizyolojik olarak su atımına destek olmaktadır. Alacağınız kişiye özel banyoyu enerji verici 

yağ (portakal özü, iris ve kayısı), rahatlatıcı yağ (limon çiçeği, nane, lavanta çiçeği) veya 

imzamızı taşıyan Fleur de Vigne® arasından seçebilirsiniz. Banyolarımız ve vücut 

maskelerimiz %100 bitkisel olup, vücutta tamamen emilebilen doğal ürünlerden 

oluşmaktadır.

VÜCUT BAKIMLARI

CAUDALİE İMZALI EŞSİZ BANYOLAR, PEELİNGLER 
VE VÜCUT MASKELERİ

Kırmızı Şarap Fıçı Banyosu: Rahatlatıcı ve Ödem Attırıcı 
15 dak.
İçeriğindeki kırmızı şarap özü ve kan dolaşımınızı dengeleyici, toksin atımına yardımcı 

hidro masaj ile zenginleştirilmiş kişiye özel banyonuzu rahatlatıcı veya canlandırıcı 

seçenekleri arasından tercih edebilirsiniz.

Asma Fıçı Banyosu: Ödem Attırıcı ve Cildi Pürüzsüzleştirici 
15 dak.
İçeriğindeki asma özü ile zenginleştirilerek, cildinizde hafif peeling etkisiyle ölü derilerin 

giderilmesine, aynı zamanda cildinizi pürüzsüzleştirmeye yardımcı kişiye özel banyonuzu, 

rahatlatıcı veya canlandırıcı seçenekleri arasından tercih edebilirsiniz.
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Les Ottomans İmzalı Turunçlu Hamam Bakımı: Canlandırıcı
60 dak. 

Vücudunuzu ve zihninizi birlikte arındırmanız, enerjinizi kazanmanız için mucizevi alternatifi 

sunuyoruz. 

Ölü derilerden, derinlemesine arındırıcı kese, köpük masajı, canlandırıcı buz ritüeli, organik bal 

ve organik limon vücut maskesi ile arınacak, yüz için özel yumuşak kese peelingi ve saç 

yıkama ardından turunç özlü vücut nemlendiricisi ile enerjinizi geri kazanacaksınız.

Çiftler için aynı odada ve aynı zamanda bakım uygulaması yapılabilir.

Geleneksel Hamam Bakımları: 
20 dak.  yalnızca köpük masajı ritüeli içerir; bütün bakımlardan ve masajlardan önce önerilir

30 dak.  yalnızca kese ritüeli, saç yıkama ve saç nemlendirme uygulaması içerir

45 dak.  kese ritüeli, köpük masajı, saç yıkama ve saç nemlendirme uygulaması içerir

Çiftler için aynı odada ve aynı zamanda bakım uygulaması yapılabilir.

Hamam Bakım Paketi: 
Sürekli Hamam Bakımı alan misafirlerimiz için özel bir teklifimiz var. Tercih ettiğiniz türdeki 

5 Hamam bakımını kapsayan bu paketi alan misafirlerimize 1 Hamam bakımı hediye 

ediyoruz.

En iyi sonucu elde etmek için; bakımınızdan 20 dakika önce buhar odası ya da Fin saunasını 

kullanmanızı, ayrıca hamam bakımınız olduğu gün, bakım öncesinde vücudunuza losyon ya da krem 

sürmemenizi tavsiye ederiz.

Gelin / Damat Hamam Partisi! 

İstekleriniz doğrultusunda fiyatlandırılır.

Ailenize ve sevdiklerinize düğününüzden önce en güzel teşekkür için özel parti paketleri 

hazırladık. Spa resepsiyon istediğiniz kişi sayısı ve zaman doğrultusunda, Hamam parti 

organizasiyonunuzu yapmaktan mutluluk duyacaktır. Minimum 8 kişilik gruplar için Hamam 

partisi düzenleyebilir, deneyiminizi geleneksel enstrümantal canlı müzik ve yiyecek-içecek 

ikramlarını paketinize dahil ederek bütünleyebilirsiniz.

Oryantal Dans ve / veya Canlı Müzik  Programı:  
İstekleriniz doğrultusunda fiyatlandırılır. 

Hamam partinizin daha özel olmasını isterseniz, canlı müzik ve oryantal gösterisini 

programınıza katabilirsiniz. Hamam bakımınız öncesinde sadece siz ve arkadaşlarınız Özel 

Spa Süitindeki Jakuzi, aroma buhar banyosu, buz çeşmesi ve Fin saunanın keyfine varabilir, 

istediğiniz ikramlar eşliğinde canlı müzik ve oryantal dans gösterisinin zevkini yaşayabilirsiniz. 

Bu özel paket için, lütfen Spa resepsiyon ile irtibata geçiniz.  Rezervasyonunuzu organize 

edebilmemiz için talebinizi minimum 5 gün önceden iletmenizi rica ederiz.                                     

Alacağınız eşsiz Hamam Bakımında vücudunuz ölü derilerinden arınırken, ruhunuzun 

gökkubbe altındaki lüks atmosferde şımartılmasının keyfine varacaksınız...

Les Ottomans İmzalı Güllü Hamam Bakımı: Derinlemesine Nem ve Yenileyici Etki 
60 dak. 

Geleneksel Türk Gülü’ nün yoğun nemlendirme ve hoş kokusundan yararlanarak kuru, 

yorgun ve neme ihtiyacı olan ciltleri duyusal yolculuğa çıkarıyoruz. Gül özlü, nem ve canlılık verici 

organik şampuan-saç maskesinin ardından ölü derilerden arındırıcı kese, gül sabunlarıyla köpük 

masajı ve canlandırıcı buz ritüeli ile tazelenip organik gül kokulu vücut nemlendiricisi ile kadifemsi bir 

cilt ve yoğun neme kavuşacaksınız.

Çiftler için aynı odada ve aynı zamanda bakım uygulaması yapılabilir.

HAMAM BAKIMLARI
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İnceltici Konsantre Bakım: Şekillendirici ve Sıkılaştırıcı 
70 dak. 

En etkili inceltici bakımlardan biridir. Ayak bileğinizden karın bölgenize kadar selülit oluşan 

bölgeye şekillendirici ve sıkılaştırıcı özel konsantre ile yapılan yoğun ve hızlı masajın ardından 

dizinizden karnınıza kadar şekillendirici maske uygulanır, maske süresince yapılan ayak masajı 

ile yorgunluğunuzdan ve bakım ile selülitlerinizden kurtulmanın keyfine varacaksınız. 

Caudalie Divine Vücut Bakımı: Enerji Verici ve Rahatlatıcı 
80 dak. 

Hem yenilenmeyi hem dinlenmeyi istiyorsanız bu bakım tam sizin için tasarlanmış.

Öncelikle üzüm çekirdeği yağı, esmer şeker, nemlendirici vücut losyonu ve özellikle argan 

içeren divine oil ile yapılan masaj, mikro sirkülasyonu hızlandırarak toksinlerden arınmanızı, 

cildinizi beslemeyi ve bebek teni yumuşaklığına kavuşmanızı sağlayacak, ardından divine oil 

ile devam eden masajınızın sonunda bedensel rahatlamanın yanı sıra neme doymuş ve mis gibi 

kokan (gül, greyfurt, beyaz misk, vanilya) bir tene kavuşacaksınız.

Taze Üzüm ile Pulp Friksiyon Bakımı: Nemlendirici 
60 dak.

Taze üzümler ile yapılan ve Caudalie imzası taşıyan bu rahatlatıcı ve nemlendirici masaj,

tüm vücudunuzun kaybettiği enerjisini yeniden kazanmasını sağlayacak, üzümün içeriğinde 

bulunan doğal meyve asitleri, Caudalie Nemlendirici vücut losyonu ve seçeceğiniz konsantre 

ile cildinizin ışıltısını arttırarak beslenmesine yardımcı olacaktır.

Wine Maker’s Masajı: Canlandırıcı 
60 dak.

Bu olağanüstü canlandırıcı masaj, vücudu şarap yapımının ritüelistik aşamaları ile adım 

adım tanıştırır. Özel masaj tekniklerine ek olarak şarap yapımında kullanılan 

‘The Wine-Maker’s Rod’ ile derin yuvarlama hareketleri ve noktasal baskılar birleştirilerek 

tüm vücudun enerji yapısı dengelenir, kan dolaşımı hızlanır ve sizi bütünüyle canlandırır.

Plantar Refleksoloji: Toksin Attırıcı ve Stres Giderici 
35 dak.

Ayak tabanındaki enerji noktalarının uyarılması yöntemi ile vücut enerjiniz dengelenir, 

dolaşım ve lenf sisteminiz harekete geçirilir, vücuttan toksin atılımına yardımcı olur.

Caudalie Masajı: Rahatlatıcı ve Canlandırıcı 
60 dak. / 90 dak.

Rahatlatıcı veya canlandırıcı seçeneklerinden birini tercih edebileceğiniz ve sadece 

Vinothérapie® Spalarında bulabileceğiniz bu eşsiz masaj siz spa tutkunlarının 

derinlemesine rahatlamasını sağlamakla kalmayıp, vücudunuzun ihtiyacı olan enerjinin 

tekrar geri kazanılmasına yardımcı olacaktır. Caudalie Masajı modern yaşamın üzerinizde 

bıraktığı stresin hafiflemesine yardımcı olurken aynı zamanda sizi daha huzurlu ve dingin 

hale getirecektir. 

Çiftler için Caudalie Masajı: Divine Duo! Rahatlatıcı ve Canlandırıcı 
60 dak.  / 90 dak.

En romantik ve rahatlatıcı masajdır. Size özel hazırlanan suitte, mum ışıkları eşliğinde, 

Vinoterapist tarafından eş zamanlı olarak alacağınız bu bakım, romantik bir deneyim 

yaşamanızı sağlayacak. Bakımınızda kullanılacak Fleur de Vigne® kokulu özel masaj yağı 

ile bu yegâne romantik ve dinlendirici masajın keyfine varacaksınız.

Baş ve Boyun Masajı: Rahatlatıcı 
20 dak.

Dış etkenlerin başında gelen stres, üst beden ve baş bölgesinde enerjinin bloke olmasına 

neden olur. Bu blokaj konsantrasyon bozukluğu, depresyon gibi zihinsel; kas tutulmaları, 

baş ağrıları gibi fiziksel sıkıntıları meydana getirir. Baş ve boyun masajı zihni dinlendirir ve 

rahatlatır; bedenimize sıkışıp kalmış duygusal sorunlarımızdan arınmamızı sağlar.  

Böylelikle dinlenmiş bedenin iyileştirme gücü ortaya çıkar. 

MASAJLAR
Sağlığa faydalı nitelikleriyle bilinen masaj, kendinizi daha zinde hissetmenizi 

ve görünmenizi sağlayarak stresinizi hafifletecek ve vücudunuzda derin bir rahatlama hissi 

uyandıracaktır. Tüm masajlarımızda, besleyici ve yapılandırıcı etkileriyle bilinen, en yüksek 

kalitede anti-oxidant özelliği olan üzüm çekirdeği yağı kullanılmaktadır.  Cildin nem oranını 

korur ve doğal esnekliğini geri kazanmasını sağlar.
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Ilık Su Altında Tazeleme Masajı: Dinlendirici 
20 dak. / 45 dak.

Tazeleyici etkisi ile yorgun ve ani canlanmaya ihtiyacı olan misafirlerimize önerdiğimiz 

eşsiz bir masajdır. Ilık su yağmuru altında yapılan masaj, üzüm çekirdeği ve esansiyel 

yağların kombinasyonu ile uygulanmaktadır. Vücut direncini arttırıcı yağlardan alacağınız 

etki bu bakımda maksimuma ulaşır. Alacağınız etkiyi arttırmak için cilt bakımı veya 

Caudalie vücut masajları ile birleştirilmesi önerilir.

Les Ottomans’ İmzalı Masaj: Dengeleyici ve Enerji Verici 
70 dak. 

Les Ottomans imzalı bu özel masaj, Doğu ve Batı masaj tekniklerinden yararlanılarak 

tasarlanmıştır. Ilık yağ ve sıcak bitki keseleriyle yapılan baskıların ardından derinlemesine 

kas gevşetici hareketlerle bedeninizi dinlendirirken, zihninizi canlandırır.

Çiftler için 70 dak.

Derin Doku Masajı: Gerginlik Giderici ve Canlandırıcı 
50 dak. / 60 dak.

Kas dokusunun daha derinlerine odaklanılan baskılı bir masajdır. Kol ve dirseklerle birlikte 

derin parmak baskıları bedeninizdeki kronik gerginliğin çözülmesine, bedende biriken ve 

yorgunluğa sebebiyet veren laktik asidin vücuttan atılmasına ve kas ağrılarınızın zaman 

içerisinde azalmasına yardımcı olur. 

Sıcak Taş Masajı: Enerji Verici ve Rahatlatıcı 
80 dak.

Sıcak taş terapisi, doğal kaynaklarla vücuda ısı sağlamak ve kaybettiği enerjiyi geri 

kazandırmaya yardımcı bir masaj türüdür. Bu masaj tamamen dinlenmek ve canlanmak 

için sıcak taşlarla manuel tekniklerin bir arada kullanılması ile uygulanır, gerilim alanları ve 

stresi ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Çiftler için 80 dak.

Sıcak Bitki Keseleriyle Asya Kuru Masajı: Kas Gerginliğini Azaltıcı 
70 dak. 

Kendinizi rahat hissedeceğiniz özel kıyafet ile alacağınız bu geleneksel kuru masaj thai 

masajından esinlenerek tasarlanmıştır. Sıcak bitki keseleri kaslarınızdaki gerginliği 

azaltırken tüm kas gruplarınızın nazikçe esnetilmesiyle rahatlamanın zevkine varacaksınız. 

Terapistinizin vücudunuz üzerinde elleri ile yürüdüğünü hissedeceksiniz.

Geleneksel Bali Masajı: Canlandırıcı ve Dinlendirici 
60 dak.  / 90 dak.

Bu eski geleneksel terapi, gerginlikten kurtulmak, kan akışını düzenlemek, stresi hafifletmek 

ve zihni sakinleştirmek için avuç içi ve baş parmak baskı tekniklerini kullanarak aşağı ve 

yukarı doğru aralıklı vuruşlarla cildi gevşetmeyi ve esnetmeyi sağlayan bir masaj türüdür. 

Çiftler için 60 dak. / 90 dak.

Hamilelik Masajı: Yorgunluğu Azaltıcı ve Gerginlik Giderici 
60 dak.

Hamilelik dönemlerinde birçok bayanın vücutlarında dönemsel olarak farklılık gösteren 

birikmiş stres, kendilerini rahatsız hissetmelerine sebep olur. Doğum öncesi masajı; vücutta 

oluşan  ödemlerin, sırt ve boyun ağrılarının azaltılmasına yardımcı olurken, hamilelik 

esnasında kan dolaşımını düzenlemeye de yardımcı olur. Anne adaylarında meydana gelen 

bu büyük fiziksel, hormonal değişiklikten ve bu dönemde kendilerini hamileliğe tam 

hazırlayamamalarından dolayı hamileliklerinin ilk üç aylık dönemi boyunca masaj 

önerilmemektedir.

Kişisel Masaj:  
30 dak. / 60 dak. 

Terapistinizle yapacağınız konsültasyonun ardından kas gerginliğiniz doğrultusunda sizin için 

en uygun masaj teknikleri belirlenecektir. Esnetme ve germe hareketlerine ek olarak kullanılan 

ısıtma teknikleri stresinizden arınmanız için ideal masaj alternatifidir.

İlave Masaj: 
10 dak.

Arzu ederseniz masajınızı uzatabilirsiniz. 

 

Otel Misafirleri için Odalarında Masaj: 
60 dak. / 90 dak.

Sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olan masajın rahatlatıcılığını, lüks ve konforlu otel 

süitinizin sessiz huzurunda yaşayabilirsiniz.

Masaj Paketi: 
Düzenli olarak 60 ya da 90 dakikalık masajlarımızdan tercihler yapan sürekli misafirlerimiz 

için özel bir teklifimiz var. 10 masaj kapsayan bu paketi alan misafirlerimize 2 masaj hediye 

ediyoruz. 
Spa resepsiyon ekibimiz konu ile ilgili size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. 
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Starvac SP2 makinesi, CIDESCO İtalya tarafından belgelenmiştir. Starvac SP2 kaliteli ve 

güvenli bir bakım sunmakta, sağlık ve güzellikle ilgili isteklerinize profesyonel çözümler 

getirmektedir. 

Bu etkili buluş, selülit, lenf drenaj ve cilt bakımında kullanılmaktadır. Starvac SP2’nin 

patentli ve özel kullanım amaçlı çift emme kabı vücut bakımlarında kullanılmakta, derin ve 

etkili hareketlerle hızlı sonuçlar üretmektedir. 

Starvac Bakım Seansı: Şekillendirici ve Ödem Attırıcı
60 dak.

Starvac İnceltici Paket ’5
Bu paketi hafif derecede incelme ve vücutta toplanan ödemden hızlı bir şekilde arınmanız 

için öneriyoruz.

Starvac İnceltici Paket ’10
Selülitin ilk oluşum aşaması için ve hamilelik sonrasında toplanan ödemden arınmanız için 

öneriyoruz.

VÜCUT ŞEKİLLENDİRME 
STARVAC SP2
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CİLT BAKIMLARI
Size özel cilt bakımlarında Bordeux Eczacılık Fakültesinin işbirliği ile patenti Caudalie’ye ait 

üzüm polifenolleri kullanılmaktadır. Kolajen ve elastin üretimini arttırıcı özelliği olan üzüm 

çekirdeği polifenolleri, cilt yaşlanmasının en önemli sebeplerinden olan serbest radikallere 

karşıda cildi korur. Daha güzel, sağlıklı ve genç bir görünüm kazanmanızı sağlarken aynı 

zamanda yüz ve dekoltenize yapılan masajla rahatlar ve stresten arınırsınız.

Premier Cru Cilt Bakımı: Anti-ageing 
1 saat 50 dak. 

Sizi, Caudalie’nin bu eşsiz anti-ageing bakımı ile farklı bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bakımınıza 

keyif katmak için tasarladığımız bitkisel içerikli keselerle dekoltenize uygulanan masaj, 

dinlenmenizi ve rahatlamanızı sağlayacak, özel Premier Cru silindirleri ve esansiyel içerikli 

konsantrelerle yapılan toparlayıcı ve canlandırıcı yüz masajı ile cildiniz şımartılmanın 

ayrıcalığını yaşayacaksınız. Kırışıklık ve yaşlanma etkilerine karşı özel maskesi ve 

Caudalie’nin patentli aktif içeriklerinin tamamını kapsayan Premier Cru Kremi ile 

anti-ageing bakımda varılan son noktayı sizlere sunuyoruz. Bakımınızın bitiminde 

çizgilerinizin hafiflediğini, canlılığının arttığını, uzun ve yoğun yüz dekolte masajı ile 

derinlemesine rahatladığınızı hissedeceksiniz.

Vinosource Cilt Bakımı: Besleyici 
60 dak. / 75 dak.  sıkma işlemi ile

Taze üzümlerle yapılan bu eşsiz bakım özellikle kuru ve çok kuru ciltleri derinlemesine 

nemlendirmek için tasarlanmıştır. Bakım öncelikle Caudalie cilt temizliği ile başlar, taze 

üzümlerle yapılan canlandırıcı masaj ile devam eder, sonrasında yoğun Vinosource 

Nemlendirici Konsantre ile yapılan yüz ve dekolte masajı ile cildiniz elastikiyetini ve sıkılığını geri 

kazanır, son olarak nem maskesi üzerine uygulanan özel, sıcak maske ile bakımınız tamamlanır.

Pulpe Vitaminée Cilt Bakımı: İlk Kırışıklık Karşıtı ve Anti-oksidan 
80 dak. 

Yaşlanmanın ilk etkilerini gösteren yorgun ve gergin ciltler için eşsiz bir bakımdır. 

Temizleme ve peeling uygulamasının ardından Caudalie canlandırıcı konsantre ile 

yapılacak, uzun baş ve dekolte masajı ve sonrasında uygulanan özel meyve özlü maske ile 

cildiniz anında parlaklık kazanacak,  gözle görülür şekilde pürüzsüzleşecek ve ışıltısına 

yeniden kavuşacak. Hyalüronik asit özlü Pulpe Vitaminiée İlk Kırışıklık Karşıtı Serum, krem 

veya fluid bakımınızı tamamlarken, kırışıklıkların görünümünü hafifleterek cildinize gençlik 

ve sağlıklı bir canlılık kazandıracak. Günlük hayatın stresinden yorulan cildiniz için 

vitaminlerden oluşan mükemmel bir kokteyl.
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Vinopure Cilt Bakımı: Arındırıcı 
60 dak.  / 75 dak. sıkma işlemi ile 

Karma ve yağlı ciltler için uygun olan bu bakım cildinizdeki fazla sebumu dengeler ve nemi 

arttırır, daha ışıltılı ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. Uygulanan özel masaj teknikleri 

ile drenajı hızlandırır, bentonite kil özlü arındırıcı maske ile gözeneklerinizin temizlenerek; 

cildinizin pürüzsüz ve arınmış olmasına, Vinosource Moisturizing Matifying Fluid ile yapılan 

son sihirli dokunuşlarla ciltteki nem seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur.

Vinoperfect Cilt Bakımı: Işıltı Verici 
60 dak.  / 75 dak. sıkma işlemi ile 

Ani ışıltı ve parlaklık veren; güneşin sebep olduğu pigmentasyonun hafifletilmesi için 

mükemmel bakım! Caudalie’nin cilt temizleme aşaması ile başlayan bu bakım sıcak-soğuk 

taşlarla ve  canlandırıcı esansiyel yağlarla yapılan rahatlatıcı masajla devam eder. Hafif 

peeling etkisi ile cildi yenileyici ve ışıltı kazandırıcı güçlü viniferin özlü Vinoperfect Maske 

aşamasının ardından pırıltılı dokunuş için Vinoperfect Serum ve günlük kremin 

uygulanmasıyla son bulur. Yorgun ciltler için ve hamilelik dönemimde ve sonrasında 

önerilir.

Vinexpert Cilt Bakımı: Sıkılaştırıcı ve Toparlayıcı 
60 dak. / 75 dak. sıkma işlemi ile

Elastikiyetini ve sıkılığını kaybetmiş ciltler için olan bu özel bakım; patenti Caudalie’ye ait 

olan Resveratrol-oleyl ile cildi sıkılaştırmada ve elastikiyet arttırmada önemli rol oynar. 

Bakıma özel lifting yüz masajı ve termik maske uygulaması ile cildinizde canlılık ve 

toparlayıcı etki sağlar. Düzenli uygulamada yüz ovalinde gözle görülür sıkılaşma sağlar.

Sıcak ve Soğuk Taş ile Yüz Masajı: Uyarıcı ve Gerginliği Azaltıcı 
30 dak.

Sıcak ve Soğuk bazalt taşları ile yapılacak bu eşsiz deneyim sayesinde cildinizde gerçek 

parlaklığı hissedeceksiniz. Sıcak taşlar mikro sirkülasyonu sağlarken soğuk taşlar 

gözaltındaki şişkinliklerin azalmasına ve ödem atılımına yardımcı olacaktır. Pulpe 

Vitaminiée Canlandırıcı Konsantre ve hyalüronik asit özlü ilk kırışıklara karşı fluid ile 

yapılacak olan yüz, boyun ve dekolte masajı ile rahatlamanın keyfine varın.  Bakımınız 

ışıltılı bir dokunuşla cildinizin ufak kırışıklıklarını ve yorgunluğunu giderecek olmasıyla 

beraber yüzünüzün canlanmasını ve ani bir parlaklık kazanmasını sağlayacaktır. 

Caudalie Cilt Bakımı: Anti-oksidan ve Yenileyici etki 
60 dak. / 75 dak. sıkma işlemi ile 

Her cilt tipine uygun olan Caudalie bakımında cilt analizinizin ardından size en uygun 

ürünlerle; Günlük temizleme, peeling ve ardından Caudalie konsantrelerle uygulanan 

yoğun yüz ve dekolte masajı size canlılık verecektir. Cildinizin ihtiyacı doğrultusunda 

seçilen maske tazelenmenizi sağlarken bakım sonunda sürülen nemlendiricilerin 

penetrasyonu ile ışıltınızı geri kazanacaksınız.

Göz Çevresi Kolajen Bakımı: Canlandırıcı ve Anti-ageing 
15 dak.

Göz çevresindeki mikro sirkülasyonu hızlandırarak morluk görünümünü hafifletir, 

içeriğindeki kolajenle kırışıklıklarla savaşır. Her cilt bakımına eklenebilir.

Oksijenli Cilt Bakımı: Anti-aging ve Yenileyici 
70 dak.  / 85 dak. sıkma işlemi ile

Les Ottomans imzasını taşıyan bu özel bakım cildinizi besler, nemlendirir ve aynı zamanda 

sizi derinlemesine rahatlatır. Yüzünüze, dekoltenize ve ellerinize tamamen doğal bitkisel 

konsantrelerle yapılan masajla siz rahatlamanın tadına varırken bu kişisel bakımda 

uygulanan oksijen, cildinize çok hızlı şekilde ışıltı kazandıracak, nem seviyesini arttıracak ve 

hücresel yenilenmeyi destekleyecektir. 

Mini Oksijen Cilt Bakımı: Anti-aging ve Yenileyici 
35 dak.

Her cilt tipi için uygun bu eşsiz bakım, cildinizi yorgun ve cansız hissettiğinizde ya da ani 

ışıltıya ihtiyaç duyduğunuz fakat vaktinizin kısıtlı olduğu zamanlar için uygun alternatiftir. 

Bu mini bakımla cildiniz ışıltı ve parlaklık kazanacak, bakım sonunda uygulanan oksijen ile 

cildinizin ihtiyacı olan nem takviyesi sağlanmış olacaktır. Haftada iki kez uygulanabilen bu 

bakım ile kendinize kısa da olsa vakit ayırmanın keyfine varacaksınız.

Oksijenli Cilt Bakım Kürü: Derin Yenileyici
Bu kür 85 dakikalık iki Oksijenli Cilt Bakımı ve 35 dakikalık altı Mini Oksijen Cilt 

Bakımından oluşmaktadır.

Bu kür bir aylık derinlemesine cilt yenileme programı olarak önerilir.  

NEW
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Lut Gölü - Ölü Deniz Havuz Seansı: Yenileyici ve İyileştirici 
30 dak.

İyileştirici özelliği ile bilinen Ölü Deniz suyunun sizi tamamen sarmasına izin verin. Özel 

renk terapisi ile tüm duyularınızla rahatlamanın keyfine varacaksınız. Ölü Deniz suyu 

içeriğindeki kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer mineraller, cildi besleyici aynı 

zamanda egzama ve akne gibi cilt rahatsızlıklarında iyileştirici özelliğe sahiptir. Suyun sizi 

tamamen kavrayan ve yerçekimini ortadan kaldıran özelliği zihninizi rahatlatacak. Bu özel 

deneyimden alacağınız etkinin en yüksek düzeyde olması için bakım sonrasında 30 dak. 

duş almamanızı ve on bakımlık kür olarak her 3 ayda bir tekrarlamanızı tavsiye ederiz.

Masaj ya da cilt bakımlarınıza ilave olarak almanız tavsiye edilir.

Lut Gölü - Ölü Deniz Havuz Seans Paketi: Yenileyici ve İyileştirici 

30 dak.

30 dakikalık 10 seans içermektedir ve paket 6 ay süresince geçerlidir.

Oksijen Terapi:  
30 dak.
Bu seans tüm vücudunuzda gençleştirici ve yaşlanmayı önleyici etkiler bırakır. Solunum 

yoluyla aldığınız oksijen, metabolizmayı hızlandırarak, vücutta biriken toksinlerin atılmasını 

sağlar. Kilo dengelemesine, vücut direncinizin artmasına, kas ağrılarına ve dolaşım 

problemlerine karşı etkili bakımdır. 

Oksijen Terapi Kürü:  
Bu kür 30 dakikalık 10 oksijen terapi seansından oluşmaktadır. Bu kür bir aylık 

derinlemesine yenilenme programı olarak önerilir ve kendinizi yorgun hissettiğiniz 

zamanlarda tekrarlanabilir.

SON DOKUNUŞLAR
Solaryum Seansı
Besleyici El Parafin Bakımı
Her cilt bakımına eklenebilir

Kaş ve Kirpik Boyama
Her cilt bakımına eklenebilir

Sir Ağda:
Yüz, Bacak (diz altı), Komple Bacak, Bikini Bölgesi, Kol, Koltuk altı

GÜNLÜK GİRİŞLER
Spa & Fitness Günlük Girişi

Açık Yüzme Havuzu Günlük Girişi 

İLAVE HİZMETLER
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Rezervasyon Politikası: Hotel Les Ottomans, Caudalíe Vinothérapie® Spa’da yaptırmak 

istediğiniz tüm rezervasyonlarınızı garanti altına alabilmemiz için kredi kartı formu doldurmanızı 

rica ederiz.  Kredi kartı formu doldurmayan misafirlerimizin rezervasyonları garanti altına 

alınamamaktadır.

İptal Politikası: Hotel Les Ottomans, Caudalíe Vinothérapie® Spa’da randevuyla çalışıyoruz ve o 

zaman dilimini tamamen size ayırıyoruz. Herhangi bir sebeple randevunuza gelemeyecekseniz 

6 saat öncesinden bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bakım/seans ücretinin %100’ü 

sizden talep edilecektir. Yenileyici Spa Bakımları, Spa Ritüelleri ve Hediye Sertifikalar ile ilgili 

rezervasyonları iptal etmek için 24 saat öncesinden bildirmeniz gerekmektedir. Hediye 

Sertifikaları 3 ay geçerlidir. Kullanım süresi geçen hediye sertifikaları 60 TL karşılığında en fazla 2 

ay uzatılabilmektedir. Tüm Fitness ve Pilates paketleri 6 ay geçerlidir. 

Kayıt: Otel güvenlik kuralları gereği; Spa’ya ilk kez gelen misafirlerimizden yanlarında fotoğraflı 

bir kimlik getirmelerini talep ediyoruz. Üzerinizi değiştirmek ve duş almaya zamanınızın kalması, 

ayrıca deniz suyu ile doldurulmuş havuz ve Jakuzi, tuzlu soluma Lakonyumu, Fin saunanın ve 

diğer olanaklarımızın tadını çıkarmanız için randevularınızdan 1 saat önce gelmenizi öneririz. 

Rezervasyon saatinizi geçirmeniz durumunda; bir sonraki randevulu misafirimizi bekletmemek 

adına, geç kaldığınız süre bakımınızdan kesilecektir. 

Spa’da kaybolan kişisel eşyalarınızdan Hotel Les Ottomans Yönetimi sorumluluk kabul 

etmemektedir. Lütfen değerli eşyalarınızı yanınızda bulundurmayınız. 

Açılış Kapanış Saatleri:
Spa: Pzt – Cuma, 7:00 – 22:00

Spa: Cmt  –  Paz, 8:00 – 22:00

Spa Bakımları hergün 09:00 – 21:00 arasında reserve edilebilir

Fitness: Pzt – Cuma, 7:00 – 22:00

Fitness: Cmt  –  Paz, 8:00 – 21:00

Rezervasyon talepleri doğrultusunda Pilates Stüdyo’sunun çalışma saatleri değişebilmektedir.

Sağlık Bildirimi: Lütfen rezervasyonunuzdan önce rezervasyon görevlinizi ve/veya terapistinizi 

sağlık durumunuz hakkında bilgilendirmenizi rica ederiz.

Spa Kıyafet Kuralı: Spa’ya geldiğinizde kişiye özel kilitli dolap, bornoz, kaymaz polikarbon 

terlikler Spa Resepsiyon tarafından sizin için organize edilmektedir. Spa genel alanları bay ve 

bayan misafirlerimiz için ortak kullanım alanlarıdır; bu sebeple uygun olan mayo ya da bikini, şort 

giymenizi rica ederiz. Tek kullanımlık mayo satın almak isterseniz Spa resepsiyondan temin 

edebilirsiniz. 

Yaş Sınırı: Misafirlerimizin rahat etmesi açısından Spa alanlarımızı 14 yaşından büyük 

misafirlerimiz kullanabilmektedirler. Yalnızca ulusal ve resmi tatillerde yanlarında ebeveyn 

ve/veya bakıcılarının olması durumunda 14 yaş altı misafirlerimizin kullanımına açıktır.

Hediye Sertifikası: Şüphesiz gördüğümüz tüm güzellikleri sevdiklerimizle paylaşmak isteriz. Spa 

ritüellerinden masajlara, özel vinoterapi bakımlarından cilt bakımlarına kadar eşsiz bir rahatlama 

ve yenilenmeyi hediye olarak sunabilirsiniz. Dilerseniz, sizde sevdiklerinize bu eşsiz ve şımartıcı 

bakımları sunabilir ve onları mutlu edebilirsiniz...

Herhangi bir soru veya bilgi için lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz.       

SPA ETİĞİ VE POLİTİKASI

Tel. : +351 22 013 3100 Tel. : +1 212 265 31 82

DÜNYA ÇAPINDA
CAUDALÍE VINOTHÉRAPIE® SPALARI

24 25

Pilates:
Pzt – Cuma, 8:00 – 19:00
Cmt  –   10:00 – 14:00
Paz  –  Kapalı


