DAY SPA - WIECZÓR PANIEŃSKI
Poniżej znajduje się kilka naszych propozycji, które na pewno zainteresują
lub zainspirują przyjaciółki przyszłej panny młodej i przyjaciół przyszłego
pana młodego:
I OPCJA
Na powitanie: owocowy poczęstunek oraz butelka schłodzonego Prosseco.
Jeden pakiet zabiegowy do wyboru dla przyszłej panny młodej:
kąpiel kleopatry z hydromasażem + masaż całego ciała aromatyczną
świecą,
peeling całego ciała + pełna pielęgnacja twarzy Yonelle,
relaksacyjny masaż gorącymi kamieniami + odżywczy masaż twarzy.
czas trwania: 90min.
Jeden zabieg do wyboru dla przyjaciółek:
relaksacyjny masaż częściowy na olejku,
masaż częściowy gorącymi kamieniami,
peeling całego ciała,
odżywczy masaż twarzy,
masaż stóp
czas trwania: 30min.
Dostęp do strefy aqua (basen, jacuzzi, sauny),
Strefa Spa na wyłączność dla Pań,
Szlafroki, klapki i ręczniki na czas zabiegów,
-20% na dodatkowe zabiegi z naszej oferty,
-20% na grę w kręgle w hotelowym klubie*,
CENA: 155zł za osobę.
(cena pakietu oraz wyłączność na SPA na czas trwania zabiegów obowiązuje przy
rezerwacji dla minimum 5 osób)
Przy rezerwacji poza weekendem dodatkowa butelka prosseco GRATIS!
*Dostępność torów jest ograniczona, w celu skorzystania prosimy o wcześniejszą
rezerwację.

II OPCJA
Na powitanie: owocowy poczęstunek oraz butelka schłodzonego Prosseco w
towarzystwie dekoracji w strefie wypoczynku.
Jeden pakiet zabiegowy do wyboru dla przyszłej panny młodej:
Kąpiel Kleopatry z hydromasażem + masaż całego ciała aromatyczną świecą,
Peeling + relaksacyjny masaż gorącymi kamieniami + odżywczy masaż
twarzy.
Peeling czekoladowy + masaż na prawdziwej czekoladzie + odżywczy masaż
twarzy,
Masaż relaksacyjny całego ciała + pełna kosmetyka twarzy Yonelle lub
Babor,
Kąpiel solankowa + masaż stóp lub masaż pleców + pełna kosmetyka
twarzy,
Zabieg w kapsule SPA + masaż całego ciała na balsamie + pielęgnujący
masaż twarzy.
czas trwania: 120min.
Jeden zabieg do wyboru dla przyjaciółek:
Kąpiel Kleopatry z hydromasażem + luksusowy masaż twarzy,
Masaż całego ciała aromatyczną świecą,
Peelingomasaż,
Pełna pielęgnacja twarzy Yonelle lub Babor,
Relaksacyjny masaż całego ciała gorącym i kamieniami,
Klasyczny masaż plecó + drenujący masaż bambusem nóg i pośladków
Peeling całego ciała + masaż częściowy pleców.
czas trwania: 60min.
Dostęp do strefy aqua (basen, jacuzzi, sauny),
Strefa Spa na wyłączność dla Pań,
Szlafroki, klapki i ręczniki na czas zabiegów,
-20% na dodatkowe zabiegi z naszej oferty,
-20% na grę w kręgle w hotelowym klubie*,
CENA: 255zł za osobę.
(cena pakietu oraz wyłączność na SPA na czas trwania zabiegów obowiązuje przy
rezerwacji dla minimum 5 osób)
Przy rezerwacji poza weekendem dodatkowa butelka prosseco GRATIS!
*Dostępność torów jest ograniczona, w celu skorzystania prosimy o dokonanie
wcześniejszej rezerwacji.

*Zaprezentowane pakiety są przykładowe, proszę pamiętać, że jesteśmy elastyczni i
chętnie zrealizujemy każdy pomysł w obrębie naszej działalności.

DAY SPA - WIECZÓR KAWALERSKI
I OPCJA
Na powitanie: deska serów + zimne piwko.
Jeden pakiet zabiegowy do wyboru dla przyszłego pana młodego:
Kąpiel w piwie z hydromasażem + klasyczny masaż całego ciała.
Tequila masaż (peeling + masa całego ciała z degustacją).
Relaksacyjny masaż gorącymi kamieniami + odżywczy masaż twarzy.
czas trwania : 90min
Jeden zabieg do wyboru dla przyjaciół:
Chmielowy peeling całego ciała,
Tequila peeling całego ciała.
Kąpiel w piwie z hydromasażem.
Klasyczny masaż częściowy na olejku.
Masaż częściowy gorącymi kamieniami.
Masaż stóp.
Odżywczy masaż twarzy.
czas trwania : 30min
Dostęp do strefy aqua (basen, jacuzzi, sauny),
Strefa Spa na wyłączność,
Szlafroki, klapki i ręczniki na czas zabiegów,
-20% na dodatkowe zabiegi z naszej oferty,
-20% na grę w kręgle w hotelowym klubie*,
CENA: 155zł za osobę.
(cena pakietu oraz wyłączność na SPA na czas trwania zabiegów obowiązuje przy
rezerwacji dla minimum 5 osób)

PRESTIGE DAY SPA
Kąpiel w wannie SPA 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 3
technik relaksacyjnych działających zapachem na
zmysły, ciepłem kamieni na dotyk oraz pobudzająco
na strefy refleksologiczne stóp.
Pielęgnacja twarzy wykonana na marce BABOR lub
YONELLE dobrana odpowiednio na podstawie
diagnozy cery.
Możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen, sauny,
jacuzzi).
Szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania zabiegów.
Pomiędzy zabiegami podana zostanie przekąska SPA
stworzona przez szefa kuchni Artus Resort.
180' / 550zł

COMFORT DAY SPA
Peeling całego ciała, do wyboru: peeling
cukrowy loub ziołowy.
Pielęgnujący i aromatyczny masaż świecą
całego ciała.
Odżywczy masaż twarzy, szyi i dekoltu
KRÓLEWSKI LIFT YONELLE.
Możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen,
sauny, jacuzzi).
Szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania
zabiegów.
120' / 370zł

LAZY DAY 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.
Możliwość skorzystania ze strefy AQUA(basen,
sauny, jacuzzi).
Szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania
zabiegów.
90' / 300zł

Opcja I

DAY SPA DLA SYLWETKI

Peeling całego ciała.
Drenujący masaż całego ciała z elementami
bańki chińskiej w miejscach szczególnie
predysponowanych.
Kriolipoliza (jedno przyłożenie-dwie głowice),
najnowocześniejsza metoda redukcji tkanki
tłuszczowej, bezbolesna i bezinwazyjna.
Możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen,
sauny, jacuzzi).
Szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania
zabiegów.
20% rabatu na pozostałe zabiegi SPA.
160' / 550zł

DAY SPA DLA SYLWETKI
Opcja II
Intensywne modelowanie sylwetki
urządzeniem MAGNIFICO, łączy w sobie masaż
ssąco-próżniowy, działanie fali radiowej, światła
podczerwonego, ultradźwięków oraz
mechaniczny masaż rolkami.
Regenerująca maska na ciało.
Masaż na balsamie wyszczuplająconawilżającym.
Możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen,
sauny, jacuzzi).
Szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania
zabiegów.
20% rabatu na pozostałe zabiegi SPA.
180' / 490zł

DAY SPA DLA DWOJGA
Afrodyzjaki czerpią swoją nazwę z imienia greckiej bogini miłości
Afrodyty. Kojarzą się głównie z jedzeniem. Ostrygi, orzechy, owoce.
Warto jednak spróbować czegoś innego. Paczula, jaśmin i szałwia
działają podobnie. Aromaterapia już od starożytności wykorzystuje ich
relaksacyjne i zdrowotne właściwości. Zapraszamy na wyjątkową sesję
aromaterapii w naszym Spa.
JEDNA Z PROPOZYCJI DO WYBORU:
JAŚMIN - zwany jest kwiatem nocy, najskuteczniejsze oleje powstają z
kwiatów zapylanych przez ćmy. Ma właściwości rozluźniające, euforyzujące.

W skład zabiegu wchodzą:
kąpiel solankowo-jaśminowa we dwoje
masaż całego ciała dla dwojga , odżywczą świecą z nutą jaśminu
LAWENDA - w średniowieczu, Lavandula angustifolia, była uznana za
magiczną roślinę. Zapach lawendy miał "zmiękczyć serce" i tworzyć
harmonijny klimat stworzony do miłości.

W skład zabiegu wchodzą:
lawendowy peeling całego ciała
masaż całego ciała odżywczą świecą lawendową
Dodatkowo do każdej propozycji:
możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania zabiegów
lampka wina do kąpieli
voucher o wartości 100zł na kolację w hotelowej restauracji
*Na zakończenie ceremonii każda para otrzymuje prezent do kontynuowania
domowej aromaterapii.

90' / 480zł dla pary

DAY SPA DLA PRZYSZŁEJ MAMY
Specjalnie z myślą o przyszłych mamach i ich potrzebach,
przygotowaliśmy pakiet zawierający w sobie kompozycji zupełnie
bezpiecznych zabiegów wykonywanych przez zespół
profesjonalistów.
Propozycja pierwsza:
peelingomasaż całego ciała
pedicure Spa
manicure klasyczny
możliwość skorzystania ze strefy AQUa (basen, sauna, jacuzzi)
szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania zabiegów
kwadrans na przekąskę Spa od Szefa Kuchni Artus RESORT
aromatyczna herbata do degustacji
190' / 380zł

Propozycja druga:
masaż głowy, ramion i karku na hinduskich olejkach
odżywczych
masaż pleców z elementami bańki chińskiej ze szczególnym
uwzględnieniem odcinka lędźwiowego
masaż stóp i łydek z elementami drenażu
możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania zabiegów
aromatyczna herbata do degustacji
90' / 300zł
*Do zakupu dowolnego pakietu " Day Spa dla przyszłej mamy", możliwość
dokupienia nawilżającej kąpieli w oślim mleku w promocyjnej cenie 50 zł.

DAY SPA DLA PRZYSZŁEJ MAMY
Specjalnie z myślą o przyszłych mamach i ich potrzebach,
przygotowaliśmy pakiet zawierający w sobie kompozycji zupełnie
bezpiecznych zabiegów wykonywanych przez zespół
profesjonalistów.
Propozycja trzecia:
drenująco peelingujący masaż nóg z refleksologią stóp na
preparacie miodowo migdałowym
odżywczy masaż twarzy z elementami liftingu i drenażu
połączony z relaksującym masażem karku
możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania zabiegów
aromatyczna herbata do degustacji
70' / 240zł
*Do zakupu dowolnego pakietu " Day Spa dla przyszłej mamy",
możliwość dokupienia nawilżającej kąpieli w oślim mleku w
promocyjnej cenie 50 zł
*Przypominamy
Zabiegom masaży w ciąży nie powinny poddawać się kobiety w pierwszym i w
trzecim trymestrze, Specjaliści radzą, że kobiety, które przed zajściem w ciążę nie
korzystały z zabiegów salonów piękności, powinny poczekać z masażem do 12
tygodnia ciąży.

DAY SPA Z PRZYJACIÓŁKĄ
Zapraszamy Panie na wyjątkowe spotkanie dla
Przyjaciółek. Dobrze jest czasem uciec od codzienności,
poleniuchować i poplotkować z Przyjaciółką przy
dobrym winie i zaznać błogiego relaksu podczas
zabiegów pielęgnacyjnych i masaży.

Aromatyczny masaż całego ciała odżywczą
świecą w podwójnym gabinecie.
Relaksująco-pielęgnujący masaż twarzy.
Lampka wina do degustacji.
możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen,
sauny, jacuzzi)
Szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania
zabiegów
-20% rabatu na drinka w klubie hotelowym.
-20% rabatu na lunch lub kolację w hotelowej
restauracji
90' / 280zł

FAMILY DAY SPA
Podaruj najbliższym chwile wspólnego relaksu w
naszym Spa.
Dla najmłodszych: czekoladowy masaż całego ciała
prawdziwą czekoladą
Dla mamy: odprężający masaż całego ciała
aromatyczną świecą
Dla taty: kąpiel w piwie + masaż pleców
możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen, sauny,
jacuzzi)
szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania zabiegów
-20% rabatu na grę w kręgle w hotelowym klubie*
*Dostępność torów jest ograniczona, w celu skorzystania
prosimy o dokonanie wcześniejszej rezerwacji.

50' / 390zł dla rodziny 2+1
50'/ 490zł dla rodziny 2+2

