
Wellness Menu
Masaj Menüsü



General Massages
Genel Masajlar

Mediterranean Liveliness
Akdeniz Canlılığı  

A combination of a Shiatsu and Swedish massage with a blend of lemon, orange, 
rosemary, laured and juniper essential oils. A great way to get rid of the stresses 
of daily life, leaving you the feeling exhilarated and energised.

Limon, portakal, biberiye, günlük defne ve ardış öz yağları ile Shiatsu ve İsveç 
masajının sırasıyla uygulanmasıdır. Kişinin günün yorgunluğundan arınması ve 
kendini daha zinde hissetmesi sağlanır.

Spring Calmness
Bahar Sakinliği  

A combination of  “Trigger Point” and “Deep Tissue” massage techniques with 
a blend of lavander and daisy essential oils. This manipulation of muscles aids 
muscle related aches and pains and helps to loosen and relax stiffened muscles.

Lavanta ve kır papatyası özyağları ile “Trigger Point” ve “Deep Tissue” masaj 
teknikleri sırasıyla uygulanır. Kas ağrısı, sertleşmesi ve stresten kaynaklanan fiziksel 
sorunların çözümüne yardımcı olmaya yöneliktir.

Flower Spaciousness
Çiçek Ferahlığı  

A Swedish massage with a blend of jasmine, rose, lavander and daisy essential 
oils. The aim is to loosen all muscles leaving the body light and relaxed.

Yasemin, gül, lavanta ve kır papatyası öz yağları ile İsveç masajının uygulanmasıdır. 
Kasların gevşemesi ve kişinin kendisini çok daha hafif hissetmesi sağlanır.

Ehl-i Masseuse
Ehl-i Masöz  

A combination of “Shiatsu”, “Trigger Point”, “Deep Tissue” and “Swedish” 
massage techniques with an aromatic blend of lavander and orange flower 
essential oils. It increases circulation and promotes total relaxation.

Itır, lavanta ve portakal özyağları ile en temel masaj teknikleri olan, “Shiatsu”, 
“Trigger Point”, “Deep Tissue” ve “İsveç” masaj tekniklerinin tamamının belli bir 
ahenk ile uygulanmasından oluşur.



Face, Head and Neck Massages
Yüz, Baş ve Boyun Masajları

Carisye’s Secret
Cariye’nin Sırrı
  

A face treatment with carrot seed, tea leaves, myrrh and fennel 
essential oils. This rejuvenating will hydrate, balance and 
rehuvenate your skin.

Havuç, ada çayı ve günlük rezene özyağları ile yüze yapılan bir 
masaj seansıdır. Zihinsel dinginlik sağladığı gibi yüzde oluşan 
kırışıklıklara karşı da etkili bir uygulamadır.

Masseuse’s Magical Fingers
Masözün Sihirli Elleri
  

A head massage to reduce and remove sinus and migraine 
related pains using a blend of  lavander and attar essential oils.
Çeşitli nedenlerle yaşanan, göz, sinüs ve migren ağrılarını azaltmak 
veya gidermek amacıyla uygulanan masaj seansıdır. Lavanta, 
biberiye ve ıtır özyağları ile uygulanır.

Asian Silence
Asıan Sılence
  

A wonderful relaxing therapy through the massage of the 
shoulders, upper arms, neck, scalp, face and ears using daisy and 
ylang ylang essential oils. Brings relief to so symptoms of stress, 
headaches, tension, sinus disorders and it balances the body 
energy.

Ünlü Hint masaj tekniği olan “Campisaj”, papatya, biberiye ve 
ylang ylang özyağları ile baş, boyun ve yüze uygulanır. Zihinsel ve 

fiziksel dinlenme ve rahatlama amaçlanır.

The Baths
Banyolar

Cappadocian Roses
Kapadokya Gülleri
  

A full body basic massage with rose tree essential oils following 
a 20 minute special “rose water bath”.

20dk. ’lık özel gül suyu  banyosunun ardından temel masaj 
tekniklerinin 1 saat süre boyunca gül ağacı özyağı ile 
uygulanmasıdır.

Afrodite’s Secret
Afrodit’in Sırrı
  

A full body basic massage with honey and flower seeds 
following a 20 minute special “milk bath”.

Bal ve çiçek tohumları ile hazırlanan 20dk. ’lık özel süt banyosunun 
ardından temel masaj tekniklerinin melissa özyağı ile uygulanması 
seansıdır.

Sultan’s Pleasure
Sultan’s Pleasure
  

A full body basic massage following a 20 minute special “wine 
bath”

20dk. ‘lık özel şarap banyosunun ardından temel masaj 
tekniklerinin tümünün üzüm çekirdeği özyağı ile yaklaşık 1 saat 
belli bir ahenkle uygulama seansıdır.



Museum Hotel offers you a healthier and happier vacation in cappadocia 
since you can get different  type of massages with a professional touch.

You have the chance to get herbal or oil application in your (cave) room or in 
the massage terrace  to enjoy the fully peace of mind.

Museum Hotel olarak, daha sağlıklı ve mutlu bir tatil geçiriebilmeniz için sizlere 
değişik tiplerde masaj seçenekleri sunmaktayız.

Tercih edeceğiniz masajı dilerseniz odanızda, dilerseniz özel masaj terasımızda 
yaptırabilirsiniz.


