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El millor spa d’Europa, és a Barcelona
MAYAN LUXURY SPA fa un HOMENATGE A UNA CULTURA MILENÀRIA I OBRE LES SEVES PORTES A HOSTES i VISITANTS

comtal. L’Spa està inspirat en
la cultura Maya, on cos, ment
i esperit es converteixen en un
mateix. Sons, rituals i tracta·
ments tradicionals Mayas es
combinen amb l’alta cosmètica
francesa de l’exclusiva i presti·
giosa marca Anne Semonin Pa·
ris, per fer de cada experiència
un moment inoblidable.
El seu ambient minimalis·
ta, combinat amb la Cultu·
ra Maya, fan de l’experiència
Mayan, un autèntic oasi a la
ciutat de Barcelona. La seva
atenció, filosofia i estil reno·

ven l’experiència de relaxació i
benestar.
Una de les joies de Mayan Lu·
xury Spa és lel seu Temazcal,
una sauna pre-hispànica de
construcció artesanal segons
les tradicions de la cultura
Maya. Destaquen també la ca·
bina X-Ca·ret, cabina VIP en la
qual es poden dur a terme trac·
taments d’hidroteràpia, i XelHa, una cabina doble on realit·
zar tractaments per a parelles.
Al Mayan Luxury Spa podreu
trobar un tracte altament pro·
fessional emmarcat per detalls

de luxe entre sorra i cargols de
mar. Realment és una experi·
ència única amb una gamma
de tractaments espectaculars
amb productes d’alta qualitat.
Tractaments que van des de
l’Or Maya (que deixa una pell
amb una brillantor increïble),
o els Cargols de mar del Carib
(ritual amb embolcall de seda i
massatge amb cargols de mar),
passant per facials de crioterà·
pia amb els exclusius Ice Cubes
d’Anne Semonin que tornaran
la joventut a la vostra pell, fins
el seu únic i exclusiu Tuukul
-un massatge holístic Maya- o
l’original Chuun Nak -un mas·
satge ancestral Maya-, que
aconsegueixen consolidar-se
com el principal referent entre
els amants dels spas.
Mayan Luxury Spa és una ve·
ritable joia, un lloc que no us
podeu perdre a Barcelona, ja

sigueu hoste de l’hotel o habi·
tants de Barcelona. Després de
creuar la seva porta, us trans·
portará al món Maya.
D’avui en endavant, qui sà·
piga sobre spas, sabrà sobre

Mayan Luxury Spa. Al cap
i a la fi, per alguna cosa són
considerats com el millor
spa d’Europa. Felicitats per
aquest reconeixement!
Endinseu-vos en la cultura
Maya i deixeu-vos consentir...

mayan luxury spa
Hotel El Palace 5 *Gl
Gran Via de les Corts Catalanes 668
Tel. 933 020 744
WEB: www.mayanluxuryspa.com
Mail: info@mayanluxuryspa.com
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Mayan Luxury Spa, ubicat
a l’Hotel El Palace 5 * GL de
Barcelona, ha estat recone·
gut novament pels prestigio·
sos premis de World Luxury
Spa Awards. Després de 2 anys
considerat com el millor Spa en
un Hotel de Luxe d’Espanya,
aquest any ha estat guardonat
com a “Best Luxury Hotel Spa”
de tot Europa.
Els World Luxury Spa Awards,
considerats els “Oscar dels ho·
tels i spas de luxe”, són reco·
neguts a nivell mundial com
els premis més importants per
als hotels i spas de luxe. En
aquests premis es reconeixen
els destacats èxits en l’excel·
lència en el servei i els alts es·
tàndards de qualitat, com és el
cas de Mayan Luxury Spa. Cal
esmentar que són els propis
clients, juntament amb experts
del sector, que formen un jurat
qui trien al guanyador.
Mayan Luxury Spa, amb accés
a tot el públic -no només pels
hostes de l’Hotel- està ubicat
a la primera planta de l’Ho·
tel El Palace 5 * GL de la ciutat
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