
Oferta luksusowego relaksu dla Pań w naszym Spa zawiera Day

SPA, pakiet ekskluzywnych zabiegów pielęgnacyjnych na ciało

marki Skeyndor, Kurland i Arosha w połączeniu z tematycznym

rytuałem saunowym wykonanym przez naszego saunamistrza oraz

poczęstunkiem.
 

PROPONUJEMY  III PAKIETY DO WYBORU W NASZYM

Meta Vine SPA & Wellnes

( przy założeniu 10 osób uczestniczących*)
Istnieje  możliwość indywidualnej wyceny dla mniejszej ilości osób.

 

 

 
ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk

 +48 33 817 88 74
spa@meta-hotel.pl

marketing@meta-hotel.pl
www.meta-hotel.pl

 

      Możliwość rezerwacji noclegów w promocyjnej cenie!                                                                         Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

WIECZÓR PANIEŃSKI 

                  w SPA & Wellness  

C

 

GOLD 435 zł/ os. 
 aparaturowa diagnoza skóry 

 peeling całego ciała z wyciągiem z czerwonego wina 

 rytuał powitalny: witalizujący, energetyczny masaż pleców na bazie

oleju konopnego z ciepłymi okładami potęgującymi poczucie

rozluźnienia 

 poczęstunek owocowy wraz z lampką prosecco  

 jacuzzi z widokiem na góry  i strefa saun ( fińska, łaźnia parowa) 

w naszej kameralnej strefie relaksu

na wyłączność przez 2 h 

 

 

 

 

DIAMOND  485 zł/os.   
rytuał saunowy z saunamistrzem w łaźni parowej 

 aparaturowa diagnoza skóry 

 masaż pleców na bazie czerwonego wina

 okład winny – nawilżająca maska na ciało  

 poczęstunek owocowy wraz z lampką prosecco  

 jacuzzi z widokiem na góry  i strefa saun ( fińska, łaźnia parowa)  

w naszej kameralnej strefie relaksu

na wyłączność przez 2 h 

 

 

 

 

 

BRILLIANT 555 zł/os. 
rytuał saunowy z saunamistrzem w łaźni parowej 

 aparaturowa diagnoza skóry 

 owocowy peeling całego ciała 

 masaż relaksacyjny całego ciała 

  nawilżająca maska na ciało  

 poczęstunek owocowy wraz z lampką prosecco  

jacuzzi z widokiem na góry  i strefa saun ( fińska, łaźnia parowa) 

w naszej kameralnej strefie relaksu

na wyłączność przez 2 h 

 

 

 

 

Dodatkowo polecamy selekcję naszych win, alkoholi oraz finezyjnych

koktajli, które podamy Paniom w Strefie Relaksu, natomiast uwieńczeniem

wieczoru będzie wyśmienita kolacja Szefa Kuchni  w naszej 

Restauracji a la carte*

 

*usługa według indywidualnego zamówienia menu a la carte

 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w promocyjnych cenach. 

 

 


