120 min / 290 zł

• Pomarańczowa uczta
• Orange feast

- Odżywcza maska na włosy
- Nourishing hair mask
- Owocowy peeling całego ciała
- Fruity sugar peeling for the whole body
- Masaż całego ciała o aromacie pomarańczy
- Whole body massage with orange aroma
- Nawilżające masło do ciała ze świeżych mandarynek
- Moisturizing body butter with the aroma of fresh mandarines
- Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy
- Freshly squeezed orange juice
• Klasycznie We Dwoje 120 min / 330 zł *150 min / 430 zł **150 min / 630 zł
• Classically for Two
- Sceneria w świetle świec
- The scenery in the light of candles
- Kąpiel w jacuzzi z lamką wina
- Bath in the jacuzzi with a glass of wine
- Masaż pleców gorącymi olejkami dla Dwojga
- Back massage with hot oils for Two
- Słodka niespodzianka dla Dwojga
- Sweet suprise for Two
- Możliwość przedłużenia masażu do 1h*
- Possibility to extend the massage to 1h*
- Za dodatkową opłatą Spa na wyłączność** (poza godz. otwarcia)
- For an additional fee exclusiveness of SPA** (beyond opening hours)
• Spotkanie przy kawie
• Meeting over coﬀee

110 min / 290 zł

*130 min / 310 zł

- Peeling solny całego ciała
- Salt peeling of the whole body
- Masaż gorącymi olejami stóp, nóg oraz pleców
- Feet, legs and back massage with hot oils
- Ujędrniająca i oczyszczająca kawowa maska na twarz
- Firming and cleansing face mask with coﬀee extracts
- Dodatkowo nawilżające masło na całe ciało*
- Additionally body butter for the whole body*
***Do każdego pakietu dostęp do cardioﬁtness, jacuzzi, sauna ﬁńska, łaźnia parowa i strefa Relaksu.
***For every treatment access to cardioﬁtness, jacuzzi, Finnish sauna, steam room and relax zone.

Zapraszamy do Rezerwacji: TEL +48 733 311 150, E-MAIL: wellness.platinumpalace@gmail.com
Reservations: TEL +48 733 311 150, E-MAIL: wellness.platinumpalace@gmail.com

w w w.wor ldhot el s s pa .c om

