
Osmanlı saraylarındaki otantik hamam konseptini en modern şekliyle 
hissedeceğiniz Divan Adana Spa’da, günün yorgunluğundan ve 
stresinden uzaklaşmak için yapacağınız rahatlatıcı kaçamağınız 
gününüzü tazelemek için sizi bekliyor olacak… 

Dilerseniz aromatik kokular eşliğinde deneyimli terapistlerin sihirli 
dokunuşlarına kendinizi bırakabilir; sandal ağacı, ylang-ylang, paçuli 
ve bergamot gibi doğal özlerle günün stresinden uzaklaşabilirsiniz. 
Ya da salon egzersizleri yapabilir, çeşitli yüz ve vücut kürlerinden birini 
deneyimleyerek tazelenebilirsiniz.

Refresh your soul and body with a unique spa experience... 
You will feel the authentic Turkish bath concept of Ottoman palaces 
in its modern form. Escape from a busy and stressful day with 
a relaxing and refreshing spa experience... 

Leave yourself to the magical hands of experienced therapists who 
will give you a relaxing massage with natural essential oils of 
sandalwood, ylang-ylang, patchouli and bergamot. Enjoy refreshing 
yourself with a facial and body cure. Stay fit by exercising at the sports 
hall and relieve your stress.

HAMMAM
        
PEELING & FOAM MASSAGE 30 MIN. 
Traditional Turkish Spa treatment in hammam. Original techniques 
are used to exfoliate and deeply cleanse the skin with a foam 
massage.

SUGAR KIWI SCRUB 30 MIN.
This exfloating treatment using the sugar kiwi scrub removes dead 
skin cells, enabling the skin to breathe, thus becoming fully receptive 
to the subsequent skin care products applied.

HAMAM

GELENEKSEL TÜRK HAMAMI 30 DK.  
Geleneksel Türk Hamamı bakımıdır. Vücut, kese ile 
ölü derilerden arındırılır. Köpük masajı ile vücut temizlenir.

KİVİ VÜCUT BAKIMI 30 DK. 
Şeker ve kivi vücut peelingi kullanılarak uygulanan bu eksfoliye etkili 
bakım, ölü cilt tabakasını atarak cildin nefes almasını sağlar.
Böylece tüm cildiniz bakıma yanıt verebilecek hale gelir.

MASSAGE THERAPIES       

SWEDISH MASSAGE 50 MIN.     
It is a treatment realized through rhythmic application of different 
techniques.  The classic massage is a soothing and relaxing 
therapy by which muscle tension is relieved and blood circulation 
is increased.

AROMATHERAPY MASSAGE 50 MIN. 
Essential oils form the basis of aromatherapy.  These essentials oils 
are the extracts of plants and they are also the basis of this 
treatment. A light pressure comes with your personal choice of oil; 
energising or soothing.

INDIAN HEAD MASSAGE 30 MIN.
Combination of gentle and stimulating techniques on the upper 
back, shoulders, neck and scalp starting with the upper back and 
ending with a face massage.

BACK MASSAGE 30 MIN. 
Concentrating on the back, neck and shoulder. It’s used to release 
tension, good for fibrositis allowing the body to stretch and relax.

THAI MASSAGE 60 MIN. 
Focusing on pressure points and gentle stretching along the 
body’s energy channels.  Thai massage enhances elasticity, 
reduces stress, stimulates internal organs and balances the energy 
system of the body.

FOOT MASSAGE 30 MIN. 
The method of massaging the reflex zones of the feet. It regulates 
the functions of the body and gives a feeling of relaxation.

ORIENTAL MASSAGE 80 MIN. 
Interesting combination of Swedish, Thai and Shiatsu massage.

HOT STONE MASSAGE 60 MIN.
It involves the use of volcanic stones to relieve cramps, 
the rheumatic pain and migraine as well as reducing stress.

MASAJ TERAPİLERİ
          
İSVEÇ MASAJI 50 DK. 
Vücuda ritmik bir şekilde, çeşitli teknikler uygulanarak yapılan, 
kas gerilimini azaltarak dolaşımı düzenleyen, rahatlatıcı ve 
dinlendirici bir masaj türüdür.

AROMATERAPİ MASAJI 50 DK. 
Bitki özlerinden elde edilmiş karışımlardan hazırlanan masaj yağları 
kullanılarak uygulanan bir masaj yöntemidir. Masajın temposu 
düşük ve hafiftir. Enerji verici ve rahatlatıcı masaj yağları, seçiminize 
göre uygulanır.

HİNT BAŞ MASAJI 30 DK.
Sırtınızın üst kısmına, boynunuza, omuzlarınıza ve başınıza 
hafif fakat stimüle eden tekniklerle uygulanan masaj türüdür. 
Masajımız sırtınızın üst kısmından başlar ve yüz masajı ile son bulur.

SIRT MASAJI 30 DK. 
Sadece sırtınız, omuzlarınız ve boynunuza yoğunlaşan bir masajdır. 
Sırtınızdaki gerginlik ve fibrozitlere iyi gelir.

THAI MASAJI 60 DK. 
Enerji noktalarına derin ve kuvvetli baskı yapılarak, çeşitli germe, 
çekme, esnetme hareketleri uygulanan bir Uzak Doğu masajıdır.

AYAK MASAJI 30 DK.
Özel el ve parmak teknikleriyle refleks noktalarına uygulanan, 
vücut fonksiyonlarını düzenleyen ve rahatlama hissi veren 
bir masajdır.

ORYANTAL MASAJ 80 DK. 
İsveç, Tayland ve Şiatsu teknikleri uygulanarak yapılan kombine bir 
masaj türüdür.

SICAK TAŞ MASAJI 60 DK. 
Kramplara, romatizma gibi ağrı ve sancılara, migren ve strese karşı 
çok etkili olan, volkanik taşlarla uygulanan bir masajdır.

PACKAGE

THERAPY
10 Times Aromatherapy Massage Package 
20 Times Aromatherapy Massage Package 

MEMBERSHIP
Daily Use     
1 Year Membership   

PAKETLER

TERAPİ
10’lu Aromaterapi Masaj Paketi   
20’li Aromaterapi Masaj Paketi  

ÜYELİK
Günlük SPA Kullanımı   
1 Yıllık Üyelik    



SPA ETIQUETTE

Operation Hours: 06.00 – 22.00 
Monday to Sunday

Spa Treatments: 10.00 – 21.30 
Monday to Sunday

SPA KULLANIMI

Operasyon Saatleri: 06.00 – 22.00 
Pazartesi - Pazar

Spa Bakım Saatleri: 10.00 – 21.30 
Pazartesi - Pazar

TERAPİ ZAMANI

Kıyafetlerinizi değiştirmek, dinlenmek ve diğer aktivitelerden 
faydalanmak için bakımınızdan 30 dakika önce gelmenizi tavsiye 
ederiz. 

Geç kalma durumunuzda terapinizin süresi kısaltılacaktır. 
Bir sonraki misafirimizi bekletmemek adına terapiniz 
normal bitiş saatinde sonlandırılacaktır.

Spa merkezimizde geçireceğiniz süre boyunca havlu, bornoz, 
terlik ve diğer malzemeler hizmetinizde olacaktır.

Diğer misafirlerimizin mahremiyet ve dinlenme isteklerine saygı 
duyulmasını rica ederiz, bu nedenle cep telefonu, kamera vs. 
kullanımı yasaktır.

REZERVASYON PROSEDÜRÜ

Otel misafirlerimiz, rezervasyon için oda telefonlarından 2042-2043'ü 
tuşlayarak SPA resepsiyon ekibiyle iletişime geçebilirler. Otel dışından 
gelecek olan misafirlerimizin talepleri ise müsaitlik doğrultusunda 
konfirme edilecektir. Bu doğrultuda en geç 1 gün öncesinden 
rezervasyon yaptırılması rica olunur.

SAĞLIK DURUMUNUZ

Terapi veya bakımınızdan önce sağlık anket formumuzu 
doldurmanızı önemle rica ediyoruz. SPA

Ayrıcalıklı bir keyif için

For a privileged pleasure

/divandayizwww.divan.com.tr

ARRIVAL TIME

You are encouraged to arrive 30 minutes prior to your appointment 
in order to change your clothes, relax and enjoy our exclusive 
facilities.

Late arrivals will limit the time of your service. As a courtesy to the 
next guest, your appointment will still end as originally scheduled.
Divan Adana Spa will provide towels, bathrobes, slippers and 
any amenity required during your visit.

Please respect all spa guests’ rights and privacy. We kindly request 
that you refrain from using your mobile phone, camera etc. while 
enjoying the spa.

RESERVATION PROCEDURE

To schedule an appointment, please contact the spa reception 
team who will guide you in finding the most beneficial treatment to 
meet your personal needs. Hotel guests can dial 2042-2043 on the 
room telephone. Divan Adana Spa will welcome walk-in guests 
based on availability but it is kindly requested to make reservations 
at least 1 day in advance.

HEALTH CONDITIONS

We kindly ask you to complete a medical questionnaire prior to 
your appointment about any health conditions, allergies or injuries 
which could affect your choice of treatment.


