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Spa Tokyo là nơi bạn cảm nhận trọn vẹn sự cân
bằng cơ thể qua làn nước.
Bài viết: Thảo LÂM

Spa Tokyo

Hành trình của nguồn nước evian®

ĐI TÌM
CẢM XÚC TRỌN VẸN

Với quang cảnh tuyệt đẹp nhìn ra khu vườn Imperial Palace, Spa Tokyo đã
đưa phong cách Pháp hòa quyện vào bối cảnh văn hóa spa đang phát triển
mạnh mẽ tại Nhật Bản. Là spa đầu tiên của thương hiệu evian® được ra mắt
tại khách sạn Palace Hotel Tokyo, Spa Tokyo có năm phòng trị liệu, một
phòng hạng suite và khu thư giãn dành riêng cho nam và nữ.
Phía trên spa là một trung tâm thể dục thẩm mỹ hiện đại rộng 127m2 được
mở cửa 24/7 với thiết bị tối tân dành cho các khách hàng muốn giảm cân
và đang mắc phải những vấn đề về tim mạch. Spa Tokyo là sự kết hợp
giữa tầm nhìn có một không hai của khu vườn Imperial Palace và những
tường rào bao quanh cùng hình ảnh núi Phú Sĩ huyền hảo từ xa để tạo
nên mối giao hòa giữa thiên nhiên và con người. “Giống như chính nguồn
nước khoáng thiên nhiên evian®, khu spa này được bắt nguồn từ những
ngọn núi,” - Masaru Watanabe, Giám đốc điều hành của khách sạn, chia
sẻ. “Hành trình của nguồn nước evian® đi qua dãy núi Alp để tạo nên sự
tinh khiết và cân bằng cũng giống như hành trình mà chúng tôi nỗ lực
mang đến cho khách hàng của mình.”
Điểm nhấn của spa này là gói trị liệu toàn thân Vitalizing Signature theo
triết lý seitai của Nhật Bản, theo đó, chuyên gia sẽ sử dụng các ngón tay
và khuỷu tay để tạo áp lực lên các vị trí trọng yếu nhằm kích thích dòng
chảy năng lượng, sau đó kết thúc bằng phương pháp mát-xa sâu của Thụy
Điển để giảm căng thẳng và giúp cơ thể lấy lại cân bằng từ bên trong. ≠

Với diện tích
1.200m 2 trên tầng
năm của khách
sạn Palace Hotel
Tokyo, Spa Tokyo
là spa đầu tiên
mang thương
hiệu evian® xuất
hiện tại đất nước
mặt trời mọc.

