ODPOCZYNEK DLA CIAŁA – 5 dni
Odpoczynek dla ciała to specjalny pakiet SPA dzięki któremu ciało będzie
wypoczęte i zrelaksowane. Ponadto w trakcie pobytu z pewnością
znajdziecie też Państwo coś dla ducha…..
Osoba w pokoju jednoosobowym już od 972,00 zł
Osoba w pokoju dwuosobowym już od 684,00 zł/os
W ramach pobytu oferujemy:
Noclegi w pokoju dwuosobowym – cztery noclegi w standardowym pokoju
dwuosobowym.
Śniadania – cztery śniadania podawane w formie bufetu szwedzkiego, na którym
znajdziecie Państwo bogaty wybór zimnych i ciepłych przekąsek.
Obiadokolacje – cztery obiadokolacje serwowane składająca się z dwóch dań
ciepłych, soku ze świeżych owoców lub warzyw oraz deseru podawane w godzinach
18:00 – 20:00
Zabiegi SPA – po 2 zabiegi dla osoby do wyboru zabiegi dla Pań i dla Panów:

− Peeling ciała (dla Pań i Panów) - który ma na celu poprawić
−

−
−
−

mikrokrążenie ,wygładzić, zmiękczyć oraz przygotować skórę do lepszego
wchłaniania kosmetyków.
Księżycowa Magia (dla Pań) - Ekskluzywny relaksująco-odżywczy masaż
twarzy, szyi i dekoltu na bazie kremu relaksującego z dodatkiem odżywczego
nectaru zawierającego olejek morelowy, migdałowy, szałwiowy, konopny oraz
lipidy algowe.
Ozo Late (dla Panów) - Doskonale odprężający masaż twarzy, szyi i torsu z
zastosowaniem
regenerującego kremu oraz orzeźwiająco-nawilżającego
serum.
Kąpiel w kapsule SPA w Oślim Mleku (dla Pań) oraz w piwie (dla Panów)
Masaż aromaterapeutyczny (dla Pań i Panów) - ogólny masaż z
wykorzystaniem mieszaniny olejków rozpuszczonych w naturalnych olejach
roślinnych. Kontakt olejków z zakończeniami nerwowymi w skórze powoduje
natychmiastową reakcję systemu nerwowego i najbardziej pożądany efekt
relaksu i odprężenia pacjenta uzyskuje się w czasie zabiegu.

Ponadto w ramach pobytu oferujemy:
− korzystanie z sauny fińskiej i parowej
− bezpłatny szlafrok i kapcie
− bezpłatna wypożyczalnia kijów do Nordic Walking,
− bezpłatna wypożyczalnia rowerów
− bezpłatny bezprzewodowy internet na terenie hotelu
− bezpłatny monitorowany parking
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu, kończą śniadaniem w
dniu wyjazdu
Warunki anulacji – standardowe zgodne z warunkami anulacji zawartymi w
regulaminie rezerwacji.

Sprawdź i rezerwuj już teraz !!!
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