
 

OFERTA  SPA  2023 

PIELĘGNACJA TWARZY 

Zabieg z wit. C 

Czas: 45 min; Cena: 250 zł 

 

Odprężający masaż twarzy  

Czas: 30 min; Cena: 150 zł 

 

Zabiegi marki ESDOR 

 

Przeciwstarzeniowy zabieg intensywnie regenerująco-nawilżający „Revitalizing Perfection” 

Czas: 60 min; Cena 350 zł 

 

Trójfazowy zabieg silnie oczyszczająco-regenerujący „Multimasking face renovation” 

Czas: 90 min; Cena 450 zł 

 

PIELĘGNACJA CIAŁA 
 

Masaże ciała 

 

Autorski masaż Siergieja – Czas: 55 min; Cena: 250 zł 

Masaż miodowy - Czas: 55 min; Cena: 240 zł 

Masaż Aromaterapeutyczny - Czas: 55 min; Cena: 200 zł   

 

Masaż Relaksacyjny - Czas: 55 min; Cena: 200 zł 

 - 

Masaż Klasyczny - Czas: 55 min; Cena: 200 zł 

 

Masaż Sportowy - Czas: 55 min; Cena: 220 zł 

 

Masaż Bańką Chińską 

brzuch, uda i pośladki – Czas: 30 min; Cena: 180 zł 

brzuch, uda i pośladki + plecy – Czas: 60 min; Cena: 230 zł 

 

Masaż Gorącymi Kamieniami - Czas: 55 min; Cena: 250 zł 

 



 

Masaż  Świecą  

Świece do masażu utworzone z połączenia masła shea oraz cenionych w kosmetyce olejów, między 

innymi sojowego i jojoba, wzbogacone woskiem pszczelim, posiadają optymalną temperaturę 

topnienia. Podgrzane oleje doskonale rozprowadzają się na skórze. Zawierają bogactwo witamin 

oraz składników regenerujących, zapewniając skórze długotrwałą miękkość, nawilżenie i piękny 

młody wygląd.   

Czas: 55 min; Cena: 250 zł 

 

Zabiegi na ciało  

 

Zabieg marki ESDOR 

 

Relaksujący zabieg nawilżająco-regenerujący na całe ciało „W zgodzie z czasem”.                  

Czas: 90 min; Cena 500 zł 

 

Zabiegi marki ORGANIQUE 

 

ETERNAL GOLD Luksusowe Odmłodzenie 

Ekskluzywna terapia na ciało o działaniu rozświetlającym i przeciwstarzeniowym. Doskonale 

wygładza, odżywia skórę i nadaje jej blasku. Jest to idealny zabieg bankietowy przed wielkim 

wyjściem.  

Czas: 80 min bez masażu; Cena  220 zł                                                                                                 

Czas: 95 min z masażem; Cena 290 zł 

 

Polecana pielęgnacja domowa: 

 

• Peeling cukrowy do ciała/terapia łagodząca z kozim mlekiem;  Cena 75 zł. 

• Masło do ciała/terapia łagodząca z kozim mlekiem;  Cena 75 zł. 

 

Mleczna Odnowa  

Terapia dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Zabieg zapewnia nawet najbardziej 

wymagającej skórze natychmiastowe uczucie ukojenia, nawilżenia i długotrwałego komfortu. 

Czas: 80 min; Cena 220 zł 

 

Polecana pielęgnacja domowa: 

 

• Peeling cukrowy do ciała/terapia łagodząca z kozim mlekiem – Cena 75 zł 

• Masło do ciała/terapia łagodząca z kozim mlekiem – Cena 75 zł 

 

Dodatkowo do zabiegów polecamy: 

– peeling solny całego ciała – czas: 20 min; Cena: 90 zł 

– odżywcza maska na twarz – czas: w trakcie zabiegu; Cena: 50 zł 

 

 



 

Autorskie rytuały na ciało 
 

Rytuał Kleopatry dla 2 osób - Czas: 110 min; Cena 2 os: 640 zł, cena 1 os: 480 zł 

 

Himalajski Rytuał Solny - Czas: 75 min; Cena: 350 zł 

 

Piwny Rytuał dla 2 osób 

Kąpiel w piwie; czas 50 min; Masaż ciała 30 min/os 

Czas trwania rytuału: 110 min; Cena 2 os: 460 zł, cena 1 os: 350 zł 

 

 

Ceremonie kąpieli 

 
Kąpiel Winna dla 2 osób - Czas: 55 min; Cena 2 os: 260 zł, cena 1 os: 200 zł 

 

Kąpiel Piwna dla 2 osób - Czas: 55 min; Cena 2 os: 240 zł, cena 1 os: 180 zł 

 

Kąpiel Kleopatry w mleku dla 2 osób - Czas: 55 min; Cena 2 os: 300 zł, cena 1 os: 225 zł 

 

 

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP 

 

Zabieg marki ORGANIQUE 

 

Jedwabne Spa dla Dłoni  

Nawilżająco-regenerująca terapia dla przesuszonej i zniszczonej skóry dłoni. Zawiera zestaw 

specjalnie wyselekcjonowanych składników aktywnych pochodzenia natralnego; jedwab, perłę i 

proteiny ryżu. Przywraca dłoniom gładkość oraz piękny wygląd. Pielęgnacji towarzyszy 

kompozycja zapachowa, w której dominują świeże nuty, doprawione odrobiną ciepłej wanilii oraz 

piżma. 

Czas: 60 min; Cena 120 zł 

 

Polecana pielęgnacja domowa: 

• Krem do rąk – ochrona i nawilżenie; Cena 70 zł. 

 

Zabiegi na dłonie i stopy 

 

Rytuał „Stopy Golfisty”  

Rytuał z zakresu medycyny naturalnej. Rytuał tworzy kąpiel stóp, peeling, maska oraz odprężający 

masaż. 

Czas: 55 min; Cena: 200 zł 

 

 

 



 

 

Parafina na dłonie i stopy - Czas: 55 min; Cena:160 zł 

 

Parafina na dłonie - Czas: 30 min; Cena:100 zł 

 

Parafina na stopy - Czas: 30 min; Cena:100 zł 

 

„Callus peel” zabieg z kwasami na stopy – Czas: 30 min; Cena: 200 zł 

 

 

STREFA WELLNESS 

 

Do dyspozycji Gości nocujących w obiekcie: 

 

Tężnia z solą himalajską  – intensywna inhalacja jodowo-bromowa 

Sauna Sucha z solą himalajską – relaks, oczyszczenie i odbudowa odporności 

Sauna Fińska – seans oczyszczający ciało 

Sauna Infrared – ciepła kąpiel w podczerwieni przyspiesza metabolizm 

Łaźnia Parowa – aromatyczna para udrażnia drogi oddechowe i nawilża skórę 

Jacuzzi oraz Prysznic Wrażeń 

 

Strefa Wellness jw. dla Gości z zewnątrz  – Cena: 70 zł/4 h od osoby 

 

Natura Garden SPA – zewnętrzna strefa spa z sauną suchą, jacuzzi i banią z zimną wodą 

Czas wynajęcia strefy zewnętrznej: 90 min 

Ceny: 

1-5 osób – 500 zł 

6-8 osób – 600 zł 

9-12 osób – 900 zł 

 

 
 

 

Informacje o strefie spa oraz rezerwacje zabiegów - w recepcji spa tel. 609 488 172. 


