	
  

COMUNICAT DE PRESĂ
Ramada Oradea lansează primul Wine Spa din România - Riserva. Creat pentru a răspunde celor
mai rafinate așteptări, Riserva Wine Spa aduce în premieră pe piața de wellness & beauty
tratamentele pe bază de vinoterapie și linia de tratamente Hi-Tech by FisioKinlab, premiată pentru
inovație la Salonul Internațional Paris 2014. Riserva Wine Spa include astfel România pe harta
turismului de spa exclusivist, alături de Franța, Australia, America, Noua Zeelandă și Africa de Sud.
RELAXARE BOB CU BOB
Vinoterapia stoarce secretele boabei de strugure în tratamente cu viniferină, polifenoli și antioxidanți care
purifică, detoxifică, hrănesc pielea și previn îmbătrânirea. Buchetul de terapii Riserva folosește exclusiv produse
de origine controlată, precum Caudalie, completate de cea mai modernă linie de tratamente de la FisioKinlab,
Kinesio Calarco Method.
Riserva Spa Signature aduce experiența degustării vinului la un nou nivel, prin terapii ce poartă semnătura casei:
fiecare ritual începe cu un jeleu de vin și continuă cu un Scrub Bar - un concept introdus în România de Spa d'Or,
care a semnat consultanța spa. Riserva Spa Signatures abordează holistic starea de bine, incluzând tratamente
pentru mâini și picioare, exfolieri și diferite tipuri de masaje, iar ritualurile intitulate sugestiv Merlot, Pinotage,
Cabernet sau Divinum, sunt asociate la final cu vinul potrivit.
Face & Body Collection, create atât pentru bărbați, cât și pentru femei, se adresează fiecărui tip de ten în parte.
Folosind produse din brandul Caudalie, primul și cel mai celebru brand care a folosit vinoterapia în spa-uri,
tratamentele faciale tratează probleme de pigmentare, oxidare și îmbătrânire.
Seria de tratamente dedicate domnilor folosește produse din gama Kianty de la Bruno Vassari, iar tratamentele
faciale și corporale sunt personalizate în funcție de problemele specifice. Recomandarea casei este ritualul The
Winemaker, care include masajul scalpului, masaj în profunzime, un tratament facial cu prosoape calde și se
încheie cu un pahar cu vin.
Masajele Riserva reintepretează masajele clasice în cheie hedonistă. Masajul balinez, masajul cu săculeți
aromatici Luk Pra Kob, masajele în cuplu sau fabulosul masaj cu miere parfumată sunt doar câteva din lista de
tratamente disponibile.
Riserva Water Rituals este răspunsul Riserva pentru cei care își doresc mai mult de la un spa. Ritualurile de
hidroterapie includ băi cu lapte și băi cu nectar de struguri, care se pot savura inclusiv în doi.

RISERVAT PENTRU CUNOSCĂTORI
Spațiul interior urmează ritmul unei degustări de vin, începând cu lounge-ul Decantarium, unde oaspeții pot
savura o selecție rafinată de vinuri, continuând cu camerele de terapie Aroma, Body, Balance și încheind cu
Premier Cru, rezervată tratamentelor faciale. Camera Magnum este destinată tratamentelor în tandem, pentru
cei care doresc să împartă micile plăceri ale vieții. Punctul final al călătoriei - terasa Riserva - oferă o panoramă
superbă a centrului istoric al orașului, pe care vă recomandăm să o savurați alături de un pahar cu vin, direct din
jacuzzi.
Riserva aduce în Oradea ritmul petrecerilor din marile metropole, terasa fiind disponibilă pentru petreceri private
pe conceptul Roof Top Party – șampanie și vibe-uri funky în luminile orașului, dar ascunse de priviri indiscrete.

	
  

Riserva Wine Spa este dedicată celor care fac din Spa un lifestyle cotidian, o ocazie de experimentare și bucurie a
descoperirii noului în obișnuit, adaugând însă selecție și mix exclusivist.

UN SPA CU CARACTER
Designul interior semnat de Davidsign este cald și rafinat, fără a fi opulent, și completează serviciile și
tratamentele impecabile, susținute de profesioniști cu pasiune pentru excelență, pregătiți de Spa d’Or, consultant
spa. Imaginea Riserva Wine Spa este curatoriată de Manifest Advertising, singura agenție de publicitate din
Oradea care oferă servicii de consultanță de brand.

DESPRE RAMADA ORADEA
Ramada este primul hotel internațional business class din Oradea. Ramada Oradea face parte, alături de 830 de
hoteluri din peste 50 de țări, din lanțul hotelier Ramada, deținut de grupul Wyndham Worldwide. Ramada este
prezent în România cu patru hoteluri în București și încă șase locații în Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Iași, Pitești și
Oradea. Hotelul Ramada Oradea, clasificat la patru stele, a fost deschis în mai 2010, în urma unei investiții de 12
milioane de euro.
Ramada Oradea are o întreagă linie de servicii dedicată orădenilor. Impresionantele săli high-tech ale hotelului
sunt pregătite să găzduiască prezentările și conferințele companiilor de succes, rafinatul restaurantul Syrah oferă
atmosfera perfectă pentru cele mai pretențioase evenimente sociale si de business, iar terasa si restaurantul The
Hub vine cu un savuros și consistent meniu internațional și un meniu zilnic pentru oamenii de afaceri orădeni.
Începând cu luna octombrie, Ramada va deschide porțile primului Wine SPA din Romania – Riserva Wine SPA.

Vă mulțumim pentru interesul acordat!

Pentru detalii suplimentare vă rugăm contactați:

NADIA IONESCU
Director of Sales & Marketing Ramada Oradea
Tel: 0359 403 333
E-mail: nadia.ionescu@ramadaoradea.ro

