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KOSMETYKA I PIELĘGNACJA TWARZY 

Wszystkie preparaty używane do zabiegów są dobierane odpowiednio do rodzaju skóry twarzy 

 

ECO ZABIEG  

Pielęgnacyjny zabieg twarzy indywidualnie dostosowywany do rodzaju cery. Wszystkie użyte podczas 

zabiegu preparaty zostały stworzone na bazie organicznych składników o właściwościach silnie 

nawilżających, rozjaśniających, odświeżających, rewitalizujących i przeciwstarzeniowych.  

Cena 150zł / 50min 

 

CHWILA RELAKSU 

Relaksacyjno-pielęgnacyjny zabieg dla każdego rodzaju skóry, przeznaczony dla kobiet jak i dla 

mężczyzn. Kosmetyczny masaż twarzy odpręża, a odpowiednio dobrana do rodzaju cery maska algowa 

poprawia koloryt skóry, odżywia i nawilża. 

Cena 100zł / 50min  

 

ZABIEG  EKSPRESOWY  

Dla zabieganych, chcących poprawić kondycję i wygląd skóry proponujemy zabiegi ekspresowe 

dopasowane do indywidualnych potrzeb. Dla cer suchych, odwodnionych, wrażliwych oraz 

wymagających rewitalizacji, wyciszenia, odprężenia i poprawy elastyczności, odżywienia. 

Cena 120zł / 30min 

 

PŁAT KOLAGENOWY  

Maska na twarz w płacie, bogato nasączona serum zawierającym dwa niezwykle skuteczne składniki         

o działaniu liftingującym i przeciwzmarszczkowym. 

Cena 60 zł 

 

MASKA  ALGOWA       

Maska algowa ma działanie lecznicze i odżywcze. Ze względu na różnorodność gatunkową maski, 

możemy dobierać ją indywidualnie do każdego typu cery.  

Cena 60zł                                                           

 

PEARL TREATMENT 

Intensywnie nawilżający, likwidujący oznaki zmęczenia i przywracający delikatność skórze. Zabieg 

o właściwościach silnie regenerujących. 

Cena 220zł / 50min 
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TIMEXPERT C+ 

Zabieg poprawiający jędrność i świetlistość skóry. Przeznaczony dla osób z cerą ziemistą, wymagającą 

uelastycznienia, regeneracji i nawilżenia. 

Cena 220zł / 50min 

 

TIMEXPERT SRNS GLOBAL ADVANCE ANTIAGING PROGRAMME 

Zabieg rozwiązuje problemy starzenia się skóry działając na jego główne przyczyny. Intensywnie 

odmładzające działanie składników zawartych w zabiegu, reaktywuje mechanizmy podtrzymujące 

młodość, regeneruje kapitał odporności na stres nadwyrężony przez wpływ otaczającego środowiska. 

Dodatkowo dostarcza podstawowych substancji wypełniających, które pomogą dodać objętości skóry, 

wygładzając zmarszczki i bruzdy.  

Cena 350zł / 60min 

 

 

POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 

 

OXYBRAZJA  

Nowy sposób na witalną i odmłodzoną skórę. Jest przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, nawet dla 

cery naczyniowej oraz wrażliwej. Podczas zabiegu występuje miłe uczucie chłodu. Oxybrazja 

przyspiesza usuwanie zaskórników i zmniejsza łojotok. 

Cena 110zł / 40min 

 

MIKRODERMABRAZJA 

Mechaniczne złuszczanie naskórka. Zabieg pobudza produkcję kolagenu i elastyny. Dzięki temu skóra 

jest gładsza, jaśniejsza i świeższa. 

twarz 110zł / 40min 

twarz i szyja 120zł / 40min 

twarz, szyja i dekolt 150zł / 50min 

 

PEELING KAWITACYJNY 

Ultradźwiękowa metoda oczyszczania skóry, alternatywa manualnego oczyszczania skóry, bezpieczna 

dla osób z cerą naczyniową. 

Cena 90 zł / 40 min 
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PEELING KAWITACYJNY + SONOFOREZA 

Podstawowym efektem działania ultradźwięków na tkanki jest aktywność mechaniczna zwana 

mikromasażem, dzięki któremu tkanka podskórna rozgrzewa się, rozszerzają się naczynka 

krwionośne, wzrasta zaopatrzenie komórek w tlen i składniki odżywcze. Zwiększa się przepuszczalność 

błon co wykorzystuje się do wprowadzania substancji czynnych  z preparatów kosmetycznych. 

Cena 140zł / 50min 

ZASTRZYK MŁODOŚCI 

Mezoterapia bezigłowa oraz płat kolagenowy, który posiada właściwości nawilżające i regenerujące. 

Nadaje skórze gładkość i miękkość.  Przeciwdziała skutkom przedwczesnego starzenia się. 

Cena 150zł / 50min 

PIĘKNE OCZY  

Odżywczy, poprawiający mikrokrążenie, redukujący zasinienia i obrzęki Eco zabieg na okolicę oczu. 

Cena 90zł / 40min 

FALE RADIOWE 

Energia fal radiowych jest rodzajem fal elektromagnetycznych, która stymuluje skórę. Jest to 

najbardziej zaawansowany technologicznie system do niechirurgicznego modelowania sylwetki, 

redukcji cellulitu,  ujędrniania i napinania skóry. 

Możliwość wykonania zabiegu na:  

o okolice oczu   90zł 

o twarz    130zł 

o szyję    130zł 

o dekolt   130zł 

o twarz + szyja   210zł 

o twarz + szyja + dekolt  300zł 

 

 

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA 

Nieinwazyjny, bezpieczny zabieg , podczas którego transport substancji czynnych w głąb skóry 

zachodzi przy pomocy pola elektrycznego i fal ultradźwiękowych.  

o twarz   110zł / 40min 

o twarz + szyja   140zł / 40min 

o dekolt   120zł / 40min 

o twarz + szyja + dekolt 220zł / 50min  

o okolice oczu      80zł / 30min  
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o Wąsik  20zł 

o Pachy  50zł 

o Przedramię   40zł 

o Całe ręce  60zł 

o Tors  55zł 

o Plecy  80zł 

o Bikini  40zł 

o Głębokie bikini  90zł 

o Uda  60zł 

o Łydki  50zł 

o Całe nogi  100zł 

 

 

 

 

 

 

 

ZABIEG  ZŁUSZCZAJĄCY KWASAMI AHA 

Zabieg jest przeznaczony dla osób, które pragną oczyścić skórę i poprawić jej stan. Zabieg z użyciem 

kwasów stymuluje produkcję kolagenu, poprawia nawilżenie skóry, odmładza i wzmacnia skórę jak 

również poprawia jej napięcie i spłyca zmarszczki. Dlatego polecany jest jako zabieg odnawiający  

i przeciwstarzeniowy.   

Cena  120zł / 30min 
 

DEPILACJA WOSKIEM 

To jedna z najskuteczniejszych metod usuwania owłosienia. Usunięcie włosów wraz z cebulkami 

powoduje, że odrastanie trwa długo, a włosy stają się coraz rzadsze i cieńsze. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ŚWIECOWANIE USZU 

Świecowanie uszu jest wspaniałą metodą na oczyszczenie uszu z zalegającej woskowiny i innych 

zanieczyszczeń. Jest również skuteczne przy infekcjach górnych dróg oddechowych, zapaleniu krtani, 

nieżycie nosa, katarze siennym czy astmie oskrzelowej. Zabieg ten polecany jest również dla osób 

cierpiących na migrenę, zaburzenia snu czy niedosłuch. 

Cena 60zł / 30min 
 

PIELĘGNACJA OKOLIC OCZU 

o Regulacja brwi   25,00zł 

o Henna brwi + regulacja 35,00zł 

o Henna komplet   45,00zł 

 

TRWAŁE PODKRĘCENIE RZĘS  

Trwała nadaje rzęsom doskonały skręt, przez co oczy wydają się większe, a wzrok bardziej wyrazisty. 

Dzięki odżywczym składnikom - kolagenowi i cysteinie, rzęsy są jednocześnie pielęgnowane. Idealne 

rozwiązanie dla krótkich i prostych rzęs. Efekt podkręcenia utrzymuje się do 6 tygodni.  

 

Cena 85zł / 60min 
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PIELĘGNACJA CIAŁA 
 

PEELING CIAŁA 

Zabieg polegający na dokładnym wymasowaniu ciała, specjalnym preparatem złuszczającym 

zawierającym drobinki ścierające.  Peeling  delikatnie usuwa martwe komórki i zanieczyszczenia              

z powierzchni skóry, w celu przyspieszenia procesu odnowy i regeneracji naskórka.  
 

Cena 85zł / 25min 

 

DELIKATNY JEDWAB 

Łagodny okład do ciała, sporządzony na bazie jedwabnych ekstraktów. Zabieg ma działanie silnie 

ujędrniające i głęboko nawilżające skórę. Pozostawia ją delikatnie wygładzoną i miłą w dotyku. 

Przynosi pełen relaks i dobre samopoczucie. 
 

Cena 220zł/ 50min 

 

SHAPING CACAO WRAP 

Słodki eliksir piękności. Działa wyszczuplająco, likwiduje cellulit, wygładza, ujędrnia i nawilża skórę. 

Okład o konsystencji kremowej i ciepłej czekolady modeluje sylwetkę, eliminuje stres, relaksuje ciało  

i zmysły, dodając energii i witalności. 
 

Cena 200zł / 50min 

 

DELUX COFFEE TREATMENT 

Zabieg ma działanie silnie modelujące, ujędrniające i nawilżające. Przeciwdziała zwiotczeniu, 

pobudzając odnowę włókien kolagenu i elastyny. Skóra staje się elastyczna, wzmocniona i doskonale 

nawilżona. Zabieg polecany również dla Panów. 
 

Cena 200zł / 50min 

 

RED GRAPE WRAP 

Okład, który przeciwdziała starzeniu się skóry, neutralizując szkodliwe działanie wolnych rodników. 

Oparty jest na wyciągu z czerwonych winogron, które dzięki zawartości polifenoli łagodzą stres, 

odmładzają i pobudzają do odnowy. Drobny proszek, uzyskany z pulpy i pestek  w procesie 

mikronizacji połączony z wodą tworzy przyjemny, różowy okład. Zapewnia zmęczonej skórze relaks  

i odprężenie, dodaje świetlistości i witalności. 
 

Cena 200zł / 50min 
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BODY TIMEXPERT C+ 

Okład z witaminą C zawiera kompleks składników, które w aktywny sposób działają dobroczynnie na 

skórę. Po zabiegu staje się ona bardziej jędrna, świetlista i wyraźnie odmłodzona. 

Cena 220zł / 50min 

 

BODY PEARL TREATMENT 

Poprawiający samopoczucie zabieg na bazie wyciągu z perły. Doskonale pielęgnuje, ujędrnia  

i uelastycznia skórę. Działa nawilżająco i dotleniająco.  

Cena 220zł / 50min 

 

SPA MASAŻ 

Delikatny peeling o jedwabistej konsystencji doskonale oczyszcza i wygładza skórę przygotowując ją 

do dalszego etapu pachnącej pielęgnacji. Relaksacyjny masaż na ciepłym olejku z masłem SHEA 

sprawia, że skóra staje się jędrna, zdrowsza i wyraźnie odmłodzona. Cudowny zapach pozostaje na 

długo, wprawiając w pozytywny nastrój. 

Cena 200zł / 80min 

 

RYTUAŁY 

 

PEARL THERAPY 

Zabieg z perłą do twarzy i ciała. Poprawia on dotlenienie i nawilżenie skóry. Ujędrnia, wygładza  

i ujednolica. Skóra staje się elastyczna, wzmocniona i mocno odżywiona. Poprzez swoją księżycową 

poświatę jest również terapią dla zmysłów. 

Cena 380zł / 80min 

 

 

TIMEXPERT C+ RYTUAL 

Kompleksowa pielęgnacja ciała i twarzy. Pierwszym etapem zabiegu jest przeprowadzenie 

przyjemnego peelingującego masażu ciała, które następnie zostaje otulone odmładzającym okładem. 

Podczas gdy skóra chłonie to co najlepsze z maski z witaminą C, poddana pielęgnacji zostaje twarz. 

Zabieg poprawiający jędrność i świetlistość twarzy. 

Cena 380zł / 80min 
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LUKSUS NATURY 

Pielęgnacyjny i głęboko nawilżający zabieg wprowadzający ciało i umysł w stan relaksu i odprężenia. 

Polega na wykonaniu masażu całego ciała, twarzy i głowy poprzedzonego aromatycznym peelingiem. 

Masaż wykonywany jest na ciepłym maśle SHEA, bogatym w składniki dobroczynnie działające na 

naszą skórę. 

Cena 270zł / 100min  

 

MASAŻE 

 

MASAŻ RELAKSACYJNY 

Masaż relaksacyjny to idealny sposób na zmęczenie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Rozluźnia 

napięte mięśnie, odpręża, dodaje energii oraz przywraca równowagę psychofizyczną. 

o MASAŻ CAŁEGO CIAŁA     Cena 110zł / 50min 

o MASAŻ PLECÓW        Cena 70zł / 25min 

o MASAŻ TWARZY        Cena 70zł / 25min 

o MASAŻ  STÓP         Cena 60zł / 25min  

o MASAŻ TWARZY I GŁOWY       Cena 80zł / 30min 

 

 

MASAŻ KLASYCZNY 

o MASAŻ CAŁEGO CIAŁA     Cena 120zł / 50min 

o MASAŻ PLECÓW        Cena 80zł / 25min 

 

 

 

MASAŻ ŚWIECĄ 

Masaż ciepłą świecą aromatyczną sprawia, że skóra staje się nawilżona, gładka i aksamitna w dotyku. 

Przynosi ukojenie skórze wrażliwej i poprawia jej kondycję oraz doskonale relaksuje a ciepło  

i unosząca się woń olejków działa na wszystkie zmysły. 

o MASAŻ CAŁEGO CIAŁA     Cena 160zł / 50min 

o MASAŻ PLECÓW        Cena 90zł / 25min 

o MASAŻ TYŁU CIAŁA      Cena 110zł / 40min 
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MAGIA DOTYKU 

Obezwładniający zmysły nieziemskim aromatem, ciepłem i subtelnym dotykiem relaksacyjny masaż 

ciała, który intryguje i zaskakuje przez niezwykłe połączenie aromaterapii, pielęgnacji skóry 

i leczniczego działania. Masaż wykonywany na maśle SHEA,  które jest skarbnicą cennych dla naszej 

skóry składników. 

Cena 150zł / 50 min  

Cena 80zł /25 min 
 

CZEKOLADOWA ROZKOSZ 

Relaksacyjny masaż czekoladowy działa regenerująco i odżywczo poprawiając mikrokrążenie skóry. 

Wspaniały czekoladowy zapach towarzyszący masażowi pobudza produkcję hormonów szczęścia 

(endorfin), daje uczucie relaksu, odprężenia i poprawy samopoczucia.  

                 

Cena 150zł / 50 min  

Cena 80zł /25 min 

 
 

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 

Zabieg  silnie relaksujący, redukuje stres, zmęczenie, zmniejsza napięcia mięśniowe, korzystnie 

wpływa na układ krwionośny, przyspiesza metabolizm, przyczynia się do poprawy psychofizycznej 

sprawności organizmu. 

       Cena 170zł / 80min  

Cena 130zł / 50min  

Cena  80zł / 25min  

 

BAMBUSOWA BŁOGOŚĆ 

Energetyzujący masaż ciała, wykonywany za pomocą pałeczek i miotełek bambusa. Szczególnie 

polecany na przemęczone i spięte mięśnie.  Podczas masażu bambusami odczuwamy głębokie 

odprężenie i likwidację napięć. Ciało odzyskuje uczucie lekkości, a umysł osiąga stan absolutnego 

uspokojenia. 

Cena 140zł / 50min  

Cena 80zł / 25min 
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MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ 

Zabieg silnie pobudzający krążenie krwi, płynów ustrojowych, przyspieszający proces przemiany 

materii w wyniku czego dochodzi do redukcji tkanki tłuszczowej. Polecany do redukcji cellulitu                  

i poprawy jędrności problematycznych  partii ciała. 

Cena 100zł / 50min 

Cena 70zł / 25min 

MASAŻ KOSTKĄ LODU 

Masaż lodem regeneruje skórę. Tajemnica skuteczności polega na polepszeniu obiegu krwi i limfy, co 

skutkuje lepszym oczyszczeniem, odżywieniem i dotleniem skóry. Wspomaga terapie nadwagi oraz 

redukuje cellulit. 

o  NOGI          Cena 70zł / 25min 

o BRZUCH          Cena 70zł / 25min 

o UDA Z POŚLADKAMI         Cena 90zł / 40min 

 

PIELĘGNACJA DŁONI 

 

MANICURE BIOLOGICZNY 

Zadbane dłonie to nasza wizytówka. Manicure to zabieg bardzo przyjemny, który przywróci Twoim 

dłoniom gładkość, miękkość i młody wygląd. 

       Cena  70zł 

 

PARAFINOWA KĄPIEL DŁONI 

Zabiegi parafinowe zmiękczają i wygładzają dłonie. Przywracają skórze aksamitną gładkość, 

a odświeżający, owocowy aromat wprowadza, nawet najbardziej zestresowane osoby, w nastrój 

odprężenia i relaksu. W chłodne jesienno-zimowe dni doskonale rozgrzeje zmarznięte dłonie, rozluźni 

napięte mięśnie oraz ukoi bolące stawy. 

  Cena 40zł 

 

MANICURE BIOLOGICZNY Z PARAFINĄ DŁONI       Cena 80zł 

 

MANICURE JAPOŃSKI 

Wzmacnia naturalną płytkę paznokcia, nadaje piękny połysk oraz zasila w składniki mineralne: A, E, H, 

prowitaminę B5, keratynę, pyłek pszczeli i krzemionkę z miłorzębu japońskiego. Zapobiega łuszczeniu 

się i rozdwajaniu płytki. Manicure ten jest odpowiedni dla kobiet jak i dla mężczyzn. 

Cena 80zł 
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MANICURE HYBRYDOWY  

Manicure hybrydowy to pięknie pomalowane, trwałe, bez odprysków i zagnieceń paznokcie. Manicure 

hybrydowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla problematycznej płytki. 

                          Cena 110zł 

 

PIELĘGNACJA STÓP 
 

PEDICURE to droga do zdrowych i wypielęgnowanych stóp. Przynosi ulgę zmęczonym stopom,  

a przesuszonym i wrażliwym ukojenie i regenerację.                Cena  130zł 

 

PEDICURE SPA - Pedicure połączony z peelingiem i maską na stopy.   Cena 140zł 

 

HYBRYDY STÓP          Cena  80zł 

PEDICURE + HYBRYDY STÓP      Cena 160zł 

OPIŁOWANIE PAZNOKCI           Cena 15zł 

MALOWANIE PAZNOKCI         Cena 30zł 

MALOWANIE PAZNOKCI - FRENCH        Cena 35zł   

ŚCIĄGNIĘCIE HYBRYD          Cena 30zł     

 
 

ZABIEGI DLA KOBIET W CIĄŻY 

 

MASAŻ TWARZY na olejku arganowym        Cena 70zł / 25min 

MASAŻ STÓP                              Cena 60zł / 25min 

MASAŻ PLECÓW (na boku)         Cena 70zł / 25min 

MANICURE                        Cena 70zł 

 PEDICURE                      Cena 130zł 

  

SPA DLA DZIECI - do 12 lat 

 

Specjalnie dla Małych Księżniczek i Rycerzy stworzyliśmy mini ofertę zabiegów pielęgnacyjnych, aby 

dzieci mogły poczuć się wyjątkowo i odkryć tajemnice hotelowego SPA.  

 

KSIĘŻNICZKOWY  MANICURE      Cena 40zł / 25min 

MASAŻ CZEKOLADOWY       Cena 45zł / 20min 
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MĘSKA STREFA 
 

FOR MAN  

Zabieg na twarz przywraca zmęczonej skórze energię i witalność, eliminuje toksyny, wzmacnia obronę 

przed zanieczyszczeniami, stresem i działaniem wolnych rodników. Nowatorska maseczka z aktywnego 

węgla ma działanie odtruwające, napinające i silnie regenerujące.                 

Cena 220zł / 75min 

 

ANTYSTRESOWY MASAŻ PLECÓW 

Rozluźniający masaż mięśni pleców, karku i ramion, usuwający zmęczenie i eliminujący stres. 

Cena 70zł / 25min 

MANICURE Z PARAFINĄ 

Odżywczy zabieg na dłonie połączony z kosmetyką paznokci.      Cena 70zł / 25min 

 

PEDICURE          Cena 100zł   
 

 

DLA NIEGO 

Oczyszczająco - nawilżający zabieg dla mężczyzn. Aromatyczny peeling z wyciągiem z drzewa 

cedrowego i masaż ciała, wprowadza w stan relaksu i odprężenia po ciężkim dniu. 

Cena 200zł / 80min 

 

ZABIEGI MODELUJĄCE 

 

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA 

Bezinwazyjna alternatywa dla liposukcji chirurgicznej. Zabieg jest komfortowy, bezpieczny oraz 

długotrwały.        Brzuch - Cena 150zł / 30min 

      Uda - Cena 170zł / 40min 

                                  Uda z pośladkami - Cena 250zł / 50min 

DERMOMASAŻ 

Jedna z najlepszych metod w dziedzinie redukcji cellulitu. Połączenie intensywnego masażu 

mechanicznego z podciśnieniem z jednoczesnym odciąganiem i rolowaniem fałdów skóry. 

            Brzuch - Cena 80zł / 30min 

      Uda - Cena 100zł / 40min 

                                  Uda z pośladkami - Cena 120zł / 50min 
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PAKIETY DAY SPA 

 

Pakiety Day Spa to specjalnie dobrane zabiegi, które wprawią Państwa w stan relaksu i odprężenia.  

W ciągu jednego dnia zadbamy o spokój Twojego ducha, piękny wygląd i dobre samopoczucie. Idealny 

pomysł na prezent! 

 

NATURALNA PIĘKNOŚĆ 

Red Grape Wrap, ECO zabieg, Manicure biologiczny               Cena 360zł / 140min 

 

ODMŁADZAJĄCA MOC NATURY 

SPA Masaż, Chwila Relaksu, Parafinowa kąpiel dłoni               Cena 280zł / 160min 

 

MACHO - DLA NIEGO 

Zabieg na ciało, For Man - zabieg na twarz, Manicure z parafiną                      Cena 400zł / 180min 

 

 

ANTYSTRESOWE PAKIETY KONFERENCYJNE 

 
 

PAKIET MEGA ODSTRESOWUJĄCY 

Masaż pleców, karku i ramion, kosmetyczny masaż twarzy    Cena 120zł 

 

BŁOGI RELAKS 

Relaksacyjny masaż ciała, Piękne oczy      Cena 160zł 

 

W PRZERWIE SZKOLENIA 

Masaż gorącymi kamieniami (50 min), Zabieg Ekspresowy na twarz   Cena 230zł 

 

GWIAZDA KONFERENCJI 

Manicure biologiczny, Zabieg Ekspresowy na twarz    Cena 160zł 

 

MISTER KONFERENCJI 

Oxybrazja, Manicure z parafiną      Cena 170zł 
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PAKIETY DLA DWOJGA ZAKOCHANYCH 

 

ROMANTYCZNY WEEKEND 

Wspaniała propozycja dla zakochanych par. Podaruj bliskiej osobie chwile w zaciszu naszego hotelu, 

gdzie zapomnicie o zgiełku życia codziennego. Wartość pakietu obejmuje: 

 

Dwa noclegi w romantycznie udekorowanym pokoju - świece, bukiet czerwonych róż, butelka 

zmrożonego wina musującego oraz czekoladki, dwa śniadania w formie bufetu, "Magia Dotyku" czyli 

zmysłowy masaż SPA dla Niej i dla Niego, kolacja dla zakochanych na bazie naturalnych afrodyzjaków 

(do wyboru z menu Romantycznych kolacji), kolacja serwowana w drugim dniu pobytu, drink Afrodyty 

dla zakochanych, szlafroki w pokoju, specjalny rabat na wszystkie zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy 

Wellness (basen, sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia SPA), internet bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 2 osób za dwie doby w pokoju: 

    2-osobowym standard    999zł 

    2-osobowym  komfort   1099zł 

    apartamencie komfort  1319zł 

    dostawka dla dziecka 4-12 lat    250zł 
 

 

ROMANTYCZNA NOC 

Chcesz sprawić najbliższej osobie niespodziankę? Romantyczny pobyt w naszym hotelu, może okazać 

się najbardziej wyszukanym i oryginalnym prezentem dla drugiej połowy. Wartość pakietu obejmuje: 

 

Nocleg w romantycznie udekorowanym pokoju - świece, bukiet czerwonych róż, butelka zmrożonego 

wina musującego oraz czekoladki, śniadanie w formie bufetu, kolację dla zakochanych na bazie 

naturalnych afrodyzjaków (do wyboru z menu Romantycznych kolacji), drink Afrodyty dla 

zakochanych, szlafroki w pokoju, specjalny rabat na wszystkie zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy 

Wellness (basen, sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia SPA), internet bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 2 osób za jedną dobę w pokoju: 

    2-osobowym standard    540zł 

    2-osobowym  komfort     590zł 

    apartamencie komfort    690zł 

    dostawka dla dziecka 4-12 lat    125zł 
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PAKIET ROCZNICOWY 

Zbliża się kolejna rocznica, nie wiesz co podarować najbliższej Ci osobie? Proponujemy: 

 

Dwa noclegi w pokoju o wybranym standardzie, dwa śniadania w formie bufetu, kolacja dla 

zakochanych na bazie naturalnych afrodyzjaków (do wyboru z menu Romantycznych kolacji) oraz 

butelka wina, kolacja serwowana w drugim dniu pobytu, szlafroki w pokoju, specjalny rabat na 

wszystkie zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy Wellness (basen, sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia 

SPA), internet bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 2 osób za dwie doby w pokoju: 

    2-osobowym standard    690zł 

    2-osobowym  komfort     790zł 

    apartamencie komfort    990zł 

    dostawka dla dziecka 4-12 lat    250zł 

 

 

 

 

KRAINA KWITNĄCEJ WIŚNI 

Zmysłowy pakiet dla dwojga. Jeśli pragniesz egzotyki – poniższy pakiet jest idealny dla Ciebie. 

Wartość pakietu obejmuje:   

 

Dwa noclegi w pokoju o wybranym standardzie, dwa śniadania w formie bufetu, dwie obiadokolacje, 

Rewitalizujące Rytuały na bazie zielonej herbaty (czas trwania zabiegu 90 min), Rytuał Gejszy czyli 

Relaksacyjny masaż ciała  poprzedzony peelingiem, Rytuał Samuraja - Intensywny bambusowy masaż 

ciała poprzedzony peelingiem, szlafroki w pokoju, specjalny rabat na wszystkie zabiegi SPA -15%, 

wstęp do strefy Wellness (basen, sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia SPA), internet bezprzewodowy, 

parking. 

Wartość pakietu dla 2 osób za dwie doby w pokoju: 

    2-osobowym standard    980zł 

    2-osobowym  komfort   1039zł 

    apartamencie komfort  1290zł 

    dostawka dla dziecka 4-12 lat    250zł 
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PAKIETY DLA DWÓCH OSÓB 

 

NICZYM W WINNICY 

Wino to trunek Bogów. Już w starożytności doceniano jego niesamowite właściwości. Poczuj jego 

cudowną moc jak Kleopatra czy Królowa Angielska Maria Stuart. Wartość pakietu obejmuje: 

 

Dwa noclegi w pokoju o wybranym standardzie, butelka wina do każdej kolacji, dwa śniadania  

w formie bufetu w Restauracji Smaków, dwie obiadokolacje w Restauracji Smaków, Zabiegi Spa:  

Eco zabieg (twarz), Red Grape Wrap (okład na ciało - 50 min), szlafroki w pokoju, specjalny rabat 

na wszystkie zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy Wellness (basen, sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia 

SPA), internet bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 2 osób za dwie doby w pokoju: 

    2-osobowym standard  1220zł 

    2-osobowym  komfort   1290zł 

    apartamencie komfort  1499zł 

    dostawka dla dziecka 4-12 lat    250zł 

 
 

DOTYK JEDWABIU 

Pakiet Dotyk Jedwabiu dostarczy ciału nawilżenia i odprężenia, a sam pobyt uczyni niezapomnianym. 

Wartość pakietu obejmuje: 

 

Dwa noclegi w pokoju o wybranym standardzie, dwa śniadania w formie bufetu w Restauracji 

Smaków, dwie obiadokolacje w Restauracji Smaków, Zabiegi Spa: Delikatny jedwab (zabieg na 

ciało - 50 min), Manicure z parafiną, Eco zabieg (twarz - 50 min), szlafroki w pokoju, specjalny 

rabat na wszystkie zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy Wellness (basen, sfera saun, jacuzzi, 

wypoczywalnia SPA), internet bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 2 osób za dwie doby w pokoju: 

    2-osobowym standard  1360zł 

    2-osobowym  komfort   1490zł 

    apartamencie komfort  1630zł 

    dostawka dla dziecka 4-12 lat    250zł 
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EGZOTYCZNA UCIECZKA 

Jeśli chcesz poczuć zapach egzotyki oraz doświadczyć masażu Bamboo ten pakiet jest idealny dla 

Ciebie. Wartość pakietu obejmuje: 

 

Dwa noclegi w pokoju o wybranym standardzie, dwa śniadania w formie bufetu w Restauracji 

Smaków, dwie obiadokolacje w Restauracji Smaków, Zabiegi Spa: Bamboo Massage (masaż 

pałeczkami bambusowymi - 25 min), Peeling owocowy ciała (25 min), Masaż twarzy (25 min), 

szlafroki w pokoju, specjalny rabat na wszystkie zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy Wellness (basen, 

sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia SPA), internet bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 2 osób za dwie doby w pokoju: 

    2-osobowym standard    990zł 

    2-osobowym  komfort   1090zł 

    apartamencie komfort  1290zł 

    dostawka dla dziecka 4-12 lat    250zł 

 

 

 

BOSKIE CIAŁA 

Ciało idealne, lekkie i smukłe - o tym marzy każdy. Zabierz na Pakiet Boskie Ciała mamę, siostrę, 

przyjaciółkę lub swojego mężczyznę. Wartość pakietu obejmuje:  

  

Dwa noclegi w pokoju o wybranym standardzie, dwa śniadania w formie bufetu w Restauracji 

Smaków, dwie obiadokolacje w Restauracji Smaków, Zabiegi modelujące Spa: Shaping Cacao 

Wrap (50 min), Dermomasaż brzuch (30 min), Liposukcja ultradźwiękowa (uda - 40 min), 

szlafroki w pokoju, specjalny rabat na wszystkie zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy Wellness (basen, 

sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia SPA), internet bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 2 osób za dwie doby w pokoju: 

    2-osobowym standard  1369zł 

    2-osobowym  komfort   1439zł 

    apartamencie komfort  1649zł 

    dostawka dla dziecka 4-12 lat    250zł 
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ENERGIA SKAŁY 

Decydując się na Pakiet - Energia Skały zafundujesz sobie fantastyczny pobyt połączony z głęboko 

relaksacyjnymi masażami. Wartość pakietu obejmuje: 

 

Trzy noclegi w pokoju o wybranym standardzie, trzy śniadania w formie bufetu w Restauracji Smaków, 

trzy obiadokolacje w Restauracji Smaków, Masaże  Spa: Masaż gorącymi kamieniami  (50 min), 

Masaż twarzy (25 min), Masaż stóp (25 min), szlafroki w pokoju, specjalny rabat na wszystkie 

zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy Wellness (basen, sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia SPA), internet 

bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 2 osób za trzy doby w pokoju: 

    2-osobowym standard  1360zł 

    2-osobowym  komfort   1460zł 

    apartamencie komfort  1740zł 

    dostawka dla dziecka 4-12 lat    375zł 

 
 

 

PAKIETY DLA JEDNEJ OSOBY 

 

LUXUS - FOR MAN 

Warto być mężczyzną - pakiet luksusu tylko dla Ciebie. Wartość pakietu obejmuje: 

 

Dwa noclegi w pokoju o wybranym standardzie, dwa śniadania w formie bufetu w Restauracji 

Smaków, dwie obiadokolacje w Restauracji Smaków, Zabiegi Spa: For Man, Peeling ciała (25 min), 

Pedicure, Masaż relaksacyjny (całe ciało - 50 min), szlafrok w pokoju, Specjalny rabat na wszystkie 

zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy Wellness (basen, sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia SPA), internet 

bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 1 osoby za dwie doby w pokoju: 

 2-osobowym standard do pojedynczego wykorzystania    920zł 

 2-osobowym  komfort do pojedynczego wykorzystania      970zł 

 apartamencie komfort do pojedynczego wykorzystania    1320zł 
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LUXUS - FOR LADY 

Warto być kobietą – Pakiet luksusu tylko dla Ciebie. Wartość pakietu obejmuje: 

 

Dwa noclegi w pokoju o wybranym standardzie, dwa śniadania w formie bufetu w Restauracji 

Smaków, dwie obiadokolacje w Restauracji Smaków, Zabiegi Spa: Fale radiowe (oczy - 30 min), 

Masaż relaksacyjny pleców (25 min), Manicure biologiczny, szlafrok w pokoju, specjalny rabat 

na wszystkie zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy Wellness (basen, sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia 

SPA), internet bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 1 osoby za dwie doby w pokoju: 

 2-osobowym standard do pojedynczego wykorzystania    669zł 

 2-osobowym  komfort do pojedynczego wykorzystania      729zł 

 apartamencie komfort do pojedynczego wykorzystania  1079zł 

 

 

 

 

BĄDŹ PIĘKNA 

Pakiet „Bądź Piękna” to odpowiedź na najczęstsze potrzeby kobiet. Wartość pakietu obejmuje: 

 

Dwa noclegi w pokoju o wybranym standardzie, dwa śniadania w formie bufetu w Restauracji 

Smaków, dwie obiadokolacje w Restauracji Smaków, Zabiegi Spa: Oxybrazja (40 min), Spa masaż 

(80 min), Mezoterapia bezigłowa (twarz - 40 min), szlafrok w pokoju, specjalny rabat na wszystkie 

zabiegi SPA -15%, wstęp do strefy Wellness (basen, sfera saun, jacuzzi, wypoczywalnia SPA), internet 

bezprzewodowy, parking. 

 

Wartość pakietu dla 1 osoby za dwie doby w pokoju: 

 2-osobowym standard do pojedynczego wykorzystania    810zł 

 2-osobowym  komfort do pojedynczego wykorzystania      860zł 

 apartamencie komfort do pojedynczego wykorzystania  1190zł 
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SPA LUKSUS NATURY 

Poniedziałek - Niedziela 9:30 - 21:30 

BASEN 

Codziennie 9:00 - 21:00 
 

Sauna i Łaźnia 

Codziennie 17:00 - 20:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

KARNETY WELLNESS 

  

WELLNESS I - Cena 195 zł 

10 wejść na basen, 5% zniżki na zabiegi SPA 

 

WELLNESS II - Cena 215 zł 

10 wejść na basen, 10 % zniżki na zabiegi SPA, Masaż relaksacyjny 25min 

 

WELLNESS III - Cena 320 zł 

15 wejść na basen, 10 % zniżki na zabiegi SPA, Masaż relaksacyjny 25min, Peeling ciała 25min 

 

WELLNESS IV - Cena 395 zł 

15 wejść na basen, 10% zniżki na zabiegi SPA,  

Masaż relaksacyjny 25min, Peeling ciała 25min, Oxybrazja 30min 

 
GODZINY OTWARCIA 

 

 


