day spa - wieczór panieński
Wyjątkowo przyjemny Wieczór Panieński w strefie Spa na wyłączność.
Na powitanie owocowy poczęstunek oraz butelka schłodzonego Prosecco.
Jeden pakiet zabiegowy do wyboru dla przyszłej
panny młodej:
Kąpiel Kleopatry z hydromasażem i masaż całego ciała aromatyczną świecą
Peeling całego ciała z pełną pielęgnacją twarzy na marce Yonelle
Relaksacyjny masaż kamieniami i masaż twarzy
czas trwania 90 min
Jeden zabieg do wyboru dla przyjaciółek:
Relaksacyjny masaż pleców na olejku
Relaksacyjny masaż pleców gorącymi kamieniami
Peeling całego ciała
Masaż twarzy
czas trwania 30 min
Dostęp do strefy AQUA ( basen, sauny, jacuzzi)
Strefa Spa na wyłączność
Szlafroki, klapki i ręczniki na czas trwania zabiegów
-20% na zabiegi z naszej oferty spa
-20% na grę w kręgle w naszym hotelowym klubie*
cena 220 zł za osobę
*Cena pakietu oraz wyłączność na SPA podczas trwania zabiegów obowiązuje przy
rezerwacji dla minimum 5 osób.
*Dostępność torów jest ograniczona, w celu skorzystania prosimy o wcześniejszą
rezerwację.

rezerwacje:

+48 75 761 85 22

spa@hotelartus.pl

day spa - wieczór kawalerski
Luksusowy Wieczór Kawalerski w Prestige Spa to idealna propozycja na
rozpoczęcie tego niepowtarzalnego pożegnania kawalerstwa przez
przyszłego Pana Młodego.

Na początek deska serów i zimne piwo.
Jeden pakiet zabiegowy dla przyszłego pana młodego:
Kąpiel w piwie z hydromasażem + masaż klasyczny
Tequila masaż ( peeling + masaż oraz degustacja)
Relaksacyjny masaż kamieniami i odżywczy masaż twarzy
czas trwania 90 min
Dla przyjaciół pana młodego oferujemy jeden zabieg
do wyboru:
Chmielowy peeling całego ciała
Tequila peeling całego ciała
Klasyczny masaż pleców na ciepłym olejku
Masaż pleców gorącymi kamieniami
Masaż twarzy
czas trwania 30 min
Dostęp do strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
Strefa Spa na wyłączność
Szlafroki, klapki i ręczniki na czas trwania zabiegów
-20% na zabiegi z naszej oferty spa
-20% na grę w kręgle w naszym hotelowym klubie*
cena 220 zł za osobę
*Cena pakietu oraz wyłączność na SPA podczas trwania zabiegów obowiązuje przy rezerwacji dla
minimum 5 osób.
*Dostępność torów jest ograniczona, w celu skorzystania prosimy o wcześniejszą rezerwację.

rezerwacje:
+48 75 761 85 22

spa@artusresort..pl

day spa - dla przyszłej mamy
Specjalnie z myślą o przyszłych mamach i ich potrzebach przygotowaliśmy
pakiet zawierający w sobie kompozycję zupełnie bezpiecznych zabiegów
wykonywanych przez zespół profesjonalistów.
OPCJA 1
Peelingomasaż całego ciała
Pedicure spa
Relaksacyjny masaż twarzy
Możliwość korzystania ze strefy AQUA ( basen, sauny, jacuzzi)
Szlafrok, klapki, ręcznik na czas trwania zabiegów
Aromatyczna herbata do degustacji
czas trwania 150 minut / 560 zł
OPCJA 2
Masaż głowy ,karku, ramion na gorących hinduskich olejkach
Masaż pleców na aromatycznej świecy
Masaż stóp i łydek z elementami drenażu
Możliwość korzystania ze strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
Szlafrok, klapki, ręcznik na czas trwania zabiegów
Aromatyczna herbata do degustacji
czas trwania 90 minut / 440 zł
OPCJA 3
Peelingujący masaż stóp z elementami refleksologii na preparacie miodowo-migdałowym
Odżywczy drenujący masaż twarzy
Możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
Szlafrok, klapki, ręcznik na czas trwania zabiegów
Aromatyczna herbata do degustacji
czas trwania 60 minut / 320 zł
*Przypominamy
zabiegom masaży w ciąży nie powinny poddawać się kobiety w pierwszym i trzecim trymestrze. Specjaliści radzą,
kobiety które przed zajściem w ciążę nie korzystały wcześniej z zabiegów salonów piękności, powinny poczekać z
masażem do 12 tygodnia ciąży.

rezerwacje:

+48 75 761 85 22

spa@hotelartus.pl

prestige day spa
Wyjątkowo bogaty pakiet zabiegowy, na który
zasługujesz Ty i Twoi najbliżsi.
Aromatyczna kąpiel w wannie z hydromasażem
do wyboru: nawilżająca w oślim mleku,
relaksacyjna w winie lub detoksykująca w piwie.
Kąpiel odbywa się z akcentem degustacji.
Nowatorski masaż PRESTIGE SPA na podstawie
trzech technik relaksacyjnych działających
zapachem na zmysły, ciepłem kamienia na
dotyk oraz pobudzająco na strefy
refleksologiczne stóp.
Pielęgnacja twarzy wykonana na marce BABOR
lub YONELLE dobrana odpowiednio na
podstawie diagnozy cery.
Możliwość korzystania ze strefy AQUA (basen,
sauny, jacuzzi)
Szlafrok, klapki, ręcznik na czas trwania
zabiegów.
czas trwania: 180 min / 630 zł

rezerwacje:
+48 75 761 85 22

spa@hotelartus.pl

family day spa
Podaruj najbliższym chwile wspólnego
relaksu i czasu radości w naszym Spa.
Dla najmłodszych: czekoladowy masaż
całego ciała prawdziwą czekoladą
Dla mamy: odprężający masaż pleców
na aromatycznej świecy
Dla taty: klasyczny masaż pleców
Możliwość korzystania ze strefy AQUA
(basen, sauny, jacuzzi)
Szlafrok, klapki, ręcznik na czas trwania
zabiegów.

30 min / 300 zł dla rodziny 2+1
30 min / 400 zł dla rodziny 2+2
rezerwacje:
+48 75 761 85 22

spa@hotelartus.pl

day spa dla sylwetki
Idealna sylwetka przez cały rok? Z naszym
Day Spa jest to do osiągnięcia!
Umów się na pakiet zabiegów dedykowany
dla potrzeb Twojego pięknego ciała.
Peeling całego ciała
Masaż bańką chińską obejmujący dwie partie
ciała
Kriolipoliza (jedno przyłożenie-dwie głowice),
najnowocześniejsza metoda redukcji tkanki
tłuszczowej, bezbolesna i bezinwazyjna
Możliwość korzystania ze strefy AQUA (basen,
sauna, jacuzzi)
Szlafrok, klapki, ręcznik (na czas trwania
zabiegów oraz do strefy Wellness)
20% rabatu na pozostałe zabiegi z naszej oferty

czas trwania 170 min / 550 zł
rezerwacje:
+48 75 761 85 22

spa@hotelartus.pl

comfort day spa
Komfortowy pobyt w Strefie Spa & Wellness
to relaks dla ciała, umysłu oraz pielęgnacja twarzy
indywidualnie dobrana do potrzeb Twojej skóry.

Peeling całego ciała - do wyboru: ziołowy
na bazie soli morskiej lub cukrowy o
nutach owocowych
Pielęgnujący i odżywczy masaż świecą
całego ciała
Odżywczy masaż twarzy, szyi i dekoltu
KRÓLEWSKI LIFT YONELLE
Możliwość korzystania ze strefy AQUA
(basen, sauny, jacuzzi)
Szlafrok, klapki, ręcznik ( na czas trwania
zabiegów oraz do strefy Wellness)

czas trwania 120 min /480 zł
rezerwacje:
+48 75 761 85 22

spa@hotelartus.pl

day spa - dla dwojga
Zabierz ukochaną osobę na wyjątkowy relaks w Strefie Spa Hotelu Artus.
Poczuj dobroczynne właściwości wybranych kompozycji ziół.
Zapraszamy na wyjątkowo romantyczną sesję aromaterapii w naszym SPA.
Dla pełnego relaksu również degustacja czerwonego wina.
DO WYBORU NUTA ZAPACHOWA
JAŚMIN z paczulą-jaśmin zwany jest kwiatem nocy, paczula stymulantem w technikach
tantrycznych.
W skład zabiegu wchodzą:
jaśminowy peeling całego ciała dla dwojga
masaż całego ciała ciepłym olejem z aromatem paczuli dla dwojga.

SZAŁWIA z lawendą - szałwia to symbol długowieczności, w średniowieczu lawenda była
uważana za magiczną roślinę, jej zapach miał ,,zmiękczyć serce" i stworzyć harmonijny
klimat miłości.
W skład zabiegu wchodzą:
lawendowy peeling całego ciała dla dwojga
odżywczy masaż ciała na olejach z aromatem szałwii dla dwojga.
Dodatkowo do każdej propozycji:
możliwość korzystania ze strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
szlafrok, kapcie, ręcznik na czas trwania zabiegów
lampka wina do degustacji
Na zakończenie ceremonii każda para otrzymuje olejek do kontynuowania
aromaterapii w domu.
czas trwania: 90 minut / 750 zł

rezerwacje:
+48 75 761 85 22

spa@hotelartus.pl

lazy day spa
W błogi stan wprowadzą Cię wybrane
zabiegi cieszące się popularnością w
naszej strefie Spa.
Odprężający masaż karku, szyi i
głowy na ciepłych olejach.
Drenujący masaż stóp i łydek.
Pobudzająco-pielęgnujący masaż
twarzy połączony z masażem dłoni
na mocno odżywczej parafinie.
czas trwania zabiegu: 90 minut / 420 zł

rezerwacje:
+48 75 761 85 22

spa@hotelartus.pl

day spa z przyjaciółką
Jak z przyjaciółką to najlepiej do Spa!
Zapraszamy Panie na niezapomniany
relaks oraz lampkę czerwonego wina.
Aromatyczny masaż całego ciała
odżywczą świecą w podwójnym
gabinecie
Relaksująco-pielęgnujący masaż twarzy
Lampka wina do degustacji
20% rabatu na drinka w klubie
hotelowym
20% rabatu na lunch lub kolację w
hotelowej restauracji (z wyłączeniem
napoi)
czas trwania 80 min / 400 zł za osobę
rezerwacje:
+48 75 761 85 22

spa@hotelartus.pl

