Naturalnie,
że odpoczniesz w SPA

NATURA SPA
Natura SPA to wyjątkowe miejsce, cechujące się szacunkiem do przyrody i jej naturalnych
dóbr. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych poczujecie Państwo bliskość natury,
dbając jednocześnie o zdrowie, urodę i doskonałe samopoczucie.
Dla naszych Gości stworzyliśmy 9 gabinetów SPA, m.in. gabinet dla dwojga, który powstał
z myślą o możliwości poddania się pielęgnacji wspólnie z bliską osobą. Przygotowaliśmy
również gabinet głębokiej relaksacji dźwiękiem i zapachem AlphaSphere Deluxe oraz gabinet
z drewnianą wanną Ofuro, dzięki której kąpiel staje się wyjątkowym zabiegiem relaksacyjnym.
W Natura SPA zabiegi wykonujemy wyłącznie przy użyciu marek kosmetycznych bazujących
na naturalnych składnikach aktywnych, takich jak ekskluzywna francuska marka kosmetyczna
SOTHYS, tworząca idealną harmonię z ideą Natura SPA.
Szeroką ofertę tworzą rytuały pielęgnacyjne ciała i twarzy, masaże oraz efektywne zabiegi
anti-age z wykorzystaniem najnowszych technologii, m.in. niechirurgiczny lifting twarzy CACI,
nazywany także liftingiem gwiazd.
Szeroki wachlarz usług pozwoli na odpowiedni dobór zabiegów dostosowywanych indywidualnie
do potrzeb każdego Klienta.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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SKARBY NATURY
Wyjątkowy rytuał dla osób potrzebujących całkowitego odprężenia i relaksu, rozpoczynający się oczyszczającym
peelingiem całego ciała z dodatkiem imbiru, cynamonu i oleju kukurydzianego. Następnie wykonywany jest
rozluźniający masaż z użyciem 100% oleju arganowego pozyskiwanego ze starannie wyselekcjonowanych
ziaren drzewa arganowego który sprawia, że skóra staje się głęboko nawilżona i gładka, odzyskuje elastyczność.
Rytuał połączony jest z relaksującym masażem twarzy.
czas: 80 minut | cena: 350 zł
(z kąpielą w dębowej wannie Ofuro) czas: 100 minut | cena: 400 zł
BURSZTYNOWE DOZNANIA
Rewitalizujący rytuał rozpoczynający się detoksykującym peelingiem, wykonywanym przy użyciu ciepłego
syropu o działaniu enzymatycznym oraz stempla z czerwonej glinki. Po rytuale peelingującym wykonywany
jest odprężający masaż ciała z użyciem oleju z ekstraktem z bursztynu i daktyli który dzięki obecności kwasów
tłuszczowych wygładza i nawilża skórę.
czas: 60 minut | cena: 280 zł
ALPHATERAPIA
Głębokie odprężenie ciała i umysłu dzięki seansowi w niezwykłej kołysce Alfa, która otula ciało ciepłem, muzyką
i kolorem. Dźwięki wydobywające się z kołyski są odczuwalne całym ciałem, bowiem Kołyska Alfa wibruje pod
wpływem muzyki, dzięki czemu fale masują kręgosłup i rozluźniają napięcia mięśniowe. Głębokie błękitne światło
pomaga usunąć psychiczne i fizyczne napięcia.
czas: 25 minut | cena: 60 zł
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MASAŻ ŚWIECĄ
Idealna propozycja dla osób szukających relaksu połączonego z pielęgnacją ciała i ceniących sobie naturalne
kosmetyki. Głęboko relaksacyjny masaż z wykorzystaniem ciepłego olejku o pięknym wyrazistym aromacie.
Masaż nawilża skórę całego ciała, składnikami w 100% pochodzenia naturalnego jak olej kokosowy i masło shea.
czas: 60 minut | cena: 240 zł
GORĄCA CZEKOLADA
Niezwykle relaksujący masaż całego ciała wykonywany przy pomocy ciepłej, naturalnej czekolady o właściwościach
odżywczych i nawilżających. Masaż rozgrzewa ciało, pobudza zmysły, poprawia mikrokrążenie oraz wspomaga
odchudzanie. Po masażu skóra pozostaje odżywiona, otulona pięknym zapachem ciepłej czekolady.
czas: 60 minut | cena: 240 zł
MASAŻ TRADYCYJNY
Wersja SPA masażu tradycyjnego wykonywany na ciepłym oleju. Masaż obejmuje elementy zaczerpnięte
z masażu tradycyjnego. Masaż rozluźnia mięśnie, regeneruje organizm i uspokaja zmysły. Pozytywnie wpływa na
samopoczucie i usuwa zmęczenie.
Całe ciało – czas: 60 minut | cena: 240 zł, Plecy – czas: 25 minut | cena: 130 zł

AROMATYCZNA PODRÓŻ
Masaż ciała otulający zmysły pięknym aromatem, ciepłem i subtelnym dotykiem, stanowi niezwykłe połączenie
aromaterapii i pielęgnacji skóry. Masaż wykonywany jest na delikatnym kremie przeznaczonym dla skóry skłonnej
do przesuszeń. Aromat użyty podczas masażu dobierany jest indywidualnie przez klienta.
czas: 60 minut | cena: 230 zł
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DOTYK NATURY
Masaż ciepłym 100% czystym, organicznym olejem arganowym pozyskanym ze starannie wyselekcjonowanych
ziaren drzewa arganowego, niezwykle bogatym w składniki odżywcze. Masaż wykonany z użyciem oleju
arganowego skutecznie zwalcza oznaki starzenia, regeneruje, poprawia elastyczność, pozostawia skórę gładką,
jędrną i promienną.
czas: 60 minut | cena: 230 zł
MĘSKI MASAŻ ODPRĘŻAJĄCY
Relaksacyjny masaż ciała o tajemniczym zapachu, przeznaczonym dla mężczyzn. Masaż swoją wyjątkowość
zawdzięcza właściwościom kompozycji olejów roślinnych które utrzymują skórę w dobrej kondycji i zapobiegają
jej przedwczesnemu starzeniu. Łagodna formuła zawierająca wyselekcjonowane, naturalne składniki, wspomaga
procesy odnowy i regeneracji skóry.
czas: 60 minut | cena: 220 zł
CZAS ODNOWY
Aromatyczno-relaksacyjny masaż ciała z wykorzystaniem gorącego naturalnego masła shea o właściwościach
pielęgnacyjnych. Masaż zapobiega utracie wody, daje efekt nawilżenia i ujędrnienia, przywraca skórze elastyczność
i sprężystość.
czas: 60 minut | cena: 220 zł
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Głęboko relaksujący masaż całego ciała wykonywany przy pomocy bazaltowych kamieni pochodzenia
wulkanicznego. Specjalna technika masażu, w połączeniu z ciepłymi kamieniami, usuwa zmęczenie, regeneruje
i rozluźnia mięśnie.
czas: 60 minut | cena: 220 zł
MASAŻ RELAKSACYJNY
Relaksacyjny masaż ciała, podczas którego wykorzystywane są ciepłe oleje o właściwościach nawilżających
i pielęgnacyjnych. Masaż relaksacyjny polecany jest osobom, które pragną pełnego odprężenia i relaksu.
czas: 60 minut | cena: 210 zł
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KWIAT WIŚNI
Zabieg rozpoczyna się od peelingu całego ciała z wyciągiem z kwiatów wiśni i pudrem ryżowym, które działają
na skórę rozjaśniająco i nawilżająco. Peeling łączy w sobie walory peelingu biologicznego oraz maski odżywczej
podczas którego działania wykonywany jest masaż stóp. Po zmyciu peelingu zostaje wykonany relaksujący
masaż ciała na odżywczym maśle Shea, które sprawia, że skóra staje się gładka i jędrna. Trzy etapy masażu
w połączeniu z niezwykłymi kosmetykami tworzą niezapomniany rytuał odżywiający ciało i odprężający umysł.
czas: 60 minut | cena: 300 zł
KWITNĄCE OGRODY
Pielęgnacyjny rytuał nawilżający, relaksujący i uzupełniający pokłady naturalnej energii. Zabieg stanowi połączenie
wygładzającego peelingu zawierającego w swoim składzie skórkę cytryny i drobiny orzecha, odżywczej maski
oraz wmasowanie delikatnego wosku otulonych w kwiatowe aromaty.
czas: 60 minut | cena: 280 zł
IDEALNY KSZTAŁT
Zabieg dedykowany obszarom ciała wymagającym zdecydowanego i intensywnego działania. Obejmuje uda,
brzuch i pośladki. Nowoczesne składniki aktywne i ujędrniające przywracają napięcie i gęstość skóry, jednocześnie
modelując sylwetkę. Zabieg składa się z wyszczuplającego peelingu, aplikacji serum, wmasowania ujędrniającego
kremu, nałożenia maski wspomagającej wyszczuplanie oraz kończącego preparatu.
czas: 60 minut | cena: 280 zł
SEKRET SOTHYS
Wyjątkowy zabieg na ciało o działaniu odżywczym i relaksacyjnym, po którym skóra pozostaje niezwykle gładka
i zregenerowana, otulona zmysłowym zapachem kwiatów Hoi. Zabieg zawiera peeling wykonywany przy pomocy
rozpływającego się masła peelingującego oraz relaksujący masaż całego ciała naturalnym masłem, które pod
wpływem temperatury zmienia się w odżywczy i modelujący olej.
czas: 60 minut | cena: 280 zł
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SYNERGIA LASU
Zabieg dedykowany dla mężczyzn obejmujący peeling ciała, który poprawia wygląd skóry i dogłębnie ją
odżywia, regenerującą maskę oraz wmasowanie oleju. Bogata kompozycja składników odżywczych zawartych
w kosmetykach w widoczny sposób rewitalizuje i nawilża skórę. Dodatkowo koi zmysły tajemniczym zapachem.
czas: 60 minut | cena: 250 zł
SŁODKA POKUSA
Zabieg czekoladowy wykorzystujący cenne właściwości ziaren kakaowca, mających działanie regenerujące
i odżywcze. Czekolada, pobudzając mikrokrążenie, działa wyszczuplająco i ujędrniająco. Wspaniały czekoladowy
zapach pobudza produkcję hormonów szczęścia, daje uczucie relaksu i poprawy samopoczucia. Po zabiegu skóra
jest nawilżona, miękka i aksamitna w dotyku.
czas: 60 minut | cena: 250 zł
KĄPIEL TERAPEUTYCZNA
Wyjątkowa kąpiel wzbogacona aromaterapeutycznymi olejkami esencjonalnymi o zapachu cytryny, mięty i lawendy,
solą morską oraz algami, znanymi ze swego dobroczynnego wpływu na skórę. Sól zmienia zwykłą kąpiel w chwilę
błogiego relaksu, otula swoją świeżością i przynosi zmysłowe ukojenie. Produktwspomaga redukcję cellulitu,
wygładza i ujędrnia skórę.
czas: 30 minut | cena: 120 zł
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IDEALNA SKÓRA
Relaksujący peeling całego ciała pozostawiający skórę oczyszczoną, promienną i gładką w dotyku. Zabieg można
połączyć z każdym masażem ciała.
Peeling wygładzający – imbir w połączeniu z olejem kukurydzianym o ciepłym korzennym zapachu, nawilża
i odżywia skórę.
Peeling drobnoziarnisty czas: 25 minut | cena: 100 zł
Peeling orzeźwiający – orzeźwiający peeling cytrusowy ze skórką cytrynową oraz orzechami Tagu, oczyszcza,
ujędrnia i nawilża.
Peeling gruboziarnisty czas: 25 minut | cena: 100 zł
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ZABIEG NAWILŻAJĄCY
Nawilżający zabieg na twarz przynoszący ulgę cerze suchej i podrażnionej. Idealny po sezonie letnim i zimowym,
gdy skóra narażona jest na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zabieg łączy fazę oczyszczenia i peelingu,
aplikację nawilżającej ampułki, kremowej maski z kwasem hialuronowym oraz nawilżającego kremu. Skóra po
zabiegu pozostaje gładka i chroniona przed utratą wody.
Sothys czas: 40 minut | cena: 190 zł
ZABIEG REGULUJĄCY
Zabieg polecany skórom młodym z problemami przetłuszczania się oraz powstawania stanów zapalnych.
Skutecznie reguluje wydzielanie sebum, zapewnia matowy wygląd, oczyszcza skórę i likwiduje niedoskonałości,
zawiera: fazę oczyszczenia i peelingu, aplikację ampułki, maski oraz regulującego kremu.
Sothys czas: 40 minut | cena: 190 zł
BOGACTWO NATURY
Zabieg na twarz w pełni inspirowany naturą, definiowany porami roku. Zabieg jesienno-zimowy wzbogacony jest
koktajlem minerałów (cynk, wapń, magnez, miedź), który przyczynia się do zwiększenia ilości energii, niezbędnej
dla obrony przed trudnymi warunkami środowiska. Natomiast w zabiegu wiosenno-letnim charakterystycznym
elementem jest koktajl witaminowy (witamina C, PP, prowitamina B5) – aktywujący procesy odbudowy, naprawy
i ochrony przed negatywnym działaniem promieni słonecznych. Zabieg pozostawia skórę zrewitalizowaną,
odżywioną, dotlenioną wyglądającą młodo i promiennie.
Sothys czas: 50 minut | cena: 240 zł
MĘSKI ZABIEG ODMŁADZAJĄCY NA TWARZ
Detoksykująco-relaksujący zabieg stworzony pod kątem specyficznych potrzeb męskiej skóry. Opóźnia proces
starzenia, nawilża, rozjaśnia i przywraca skórze zdrowy wygląd. Zabieg usuwa toksyny, pozostawiając skórę
idealnie oczyszczoną.
Sothys czas: 50 minut | cena: 240 zł
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KOJĄCY ZABIEG NA BAZIE WODY ŹRÓDLANEJ SPA™
Dzięki temu zabiegowi każda skóra wrażliwa i naczynkowa poczuje się komfortowo i odzyska spokój. Preparaty
biorące udział w pielęgnacji są bezzapachowe i hypoalergiczne. Zostały opracowane w celu zapewnienia skórze
formuł uwzględniających jej delikatność i kruchość. Skrupulatny dobór każdego składnika aktywnego i połączenie
go z wodą źródlaną zapewnia recepturę spełniającą wszelkie potrzeby cery wrażliwej i naczynkowej: ochronę
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, łagodzenie podrażnień oraz równowagę progu tolerancji skóry na
czynniki drażniące.
Sothys czas: 50 minut | cena: 260 zł
ZABIEG ROZJASNIAJĄCY Z WITAMINĄ C
Zabieg wygładzający na twarz jako doskonała odnowa po okresie letnim. W trakcie zabiegu następuje podwójna
eksfoliacja w postaci pasty detoksykującej z peptydami i mikrokryształami korundu, oraz peelingu kwasowego
(glikolowy 20% i salicylowy 1,3%). Kolejnym etapem jest wmasowanie aktywnej witaminy C która doskonale
rozjaśni i nawilży cerę oraz nałożenie równoważącego balsamu i dotleniającej maski.
Sothys czas: 60 minut | cena: 320 zł
DETOX ENERGIE™
Zabieg DETOX ENERGIE™ zwiększa odporność skóry na szkodliwy wpływ środowiska. Sprawia, że skóra jest
rozświetlona, dotleniona i wzmocniona, jej młodzieńczy blask zostaje przywrócony. DETOX ENERGIE™ to kompletne
rozwiązanie oparte na unikalnym i ekskluzywnym kompleksie trzech składników aktywnych. Tri-kompleks zawiera
ekstrakt z organicznego czarnego bzu i organicznego korzenia żeń-szenia syberyjskiego oraz detoksykujące
peptydy biomimetyczne aby: zmniejszyć wpływ zanieczyszczeń na skórę i zachować oraz zwiększyć energię
komórkową.
Sothys czas: 60 minut | cena: 360 zł
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INTENSYWNA TERAPIA NAWILŻAJĄCA
Nawilżająco-odmładzający rytuał stworzony w celu nawodnienia każdego typu cery, ze specjalnym protokołem
sześciu wyjątkowych faz oraz ekskluzywnej metody masażu przeciwzmarszczkowego Digi-Esthétique,
połączonych z nowoczesnymi składnikami aktywnymi. Rytuał oparty jest na kosmetykach zawierających m.in.
wyciąg z Borowika Szlachetnego, generującego odpowiednią ilość wody w komórkach skóry, działającego
antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo. Już po pierwszym zabiegu widoczna jest poprawa elastyczności skóry
i przywrócenie zdrowego kolorytu cery.
Sothys czas: 60 minut | cena: 380 zł
ABSOLUTNA REGENERACJA
Zabieg wykorzystujący ekstrakt z białka ślimaka, zawierający naturalne antybiotyki, alantoinę, kolagen, elastyny,
enzymy i kwas glikolowy działający regenerująco, oczyszczająco i antybakteryjnie. Zabieg poprawia proces
odnowy komórkowej, ochronę warstwy hydrolipidowej skóry, redukuje stany zapalne i zaczerwienienia. Poszarzała
skóra zostaje dotlenia, ujędrniona i rozświetlona.
Selvert Thermal czas: 50 minut | cena: 390 zł
INTENSYWNA TERAPIA ODMŁADZAJĄCA βP3. TRI COMPLEX™
Intensywny zabieg łączący wyjątkowo precyzyjne działanie produktów ze specjalistycznymi metodami aplikacji.
Potrójny kompleks szafran-sofora-peptydy działa odmładzająco i rewitalizująco. Już po pierwszym zabiegu
widoczny jest wyjątkowy efekt ujędrnienia i spłycenia zmarszczek. Pięć kroków zabiegu, osiem specyficznych
formuł, efektywność i niezapomniany relaks, w celu uzyskania widocznie młodszej skóry. Zabieg obejmuje twarz
oraz skórę szyi i dekoltu.
Sothys czas: 60 minut | cena: 420 zł
PIELĘGNACJA OKOLIC OCZU
Przeciwstarzeniowy zabieg okolic oczu, redukujący zasinienia i obrzęki, mający działanie odmładzające.
Dla wzmocnienia efektów, wykonywany jest masaż o działaniu drenującym przy użyciu porcelanowych pałeczek.
Sothys czas: 30 minut | cena: 140 zł

Kosmetyka profesjonalna
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ZABIEGI ODMŁADZAJĄCE CACI
Zabieg mający na celu ujędrnienie i wzmocnienie mięśni twarzy oraz spłycenie zmarszczek. Efekt liftingu
i odmłodzenia skóry uzyskuje się dzięki działaniu mikroprądów.

CACI LIFT & HYDROTONE
Ujędrnienie i wzmocnienie mięśni twarzy oraz spłycenie zmarszczek, połączone z maską kolagenową, daje efekt
liftingu oraz nawilżenia.
czas: 60 minut | cena: 400 zł
CACI ULTIMATE ANTI-AGING FACIAL
Odmładzający zabieg CACI, połączony z terapią przeciwzmarszczkową światłem LED i maską kolagenową,
stymuluje proces odnowy włókien kolagenowych i elastyny.
czas: 60 minut | cena: 500 zł
CACI EYE LIFT
Lifting okolic oczu wzmacniający mięśnie oraz spłycający zmarszczki wokół oczu. Podczas zabiegu w głąb skóry
zostają wprowadzone substancje odmładzające i nawilżające. Skóra po zabiegu pozostaje odżywiona i ujędrniona.
czas: 30 minut | cena: 170 zł
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TERAPIA ANTYCELLULITOWA X-WAVE
Zabieg antycellulitowy, w którym wykorzystywana jest technologia fali akustycznej. Niezwykle silne impulsy
niezogniskowanego dźwięku rozchodzą się po ciele jak drgania. Fala penetruje tkankę, wpływając terapeutycznie
na leczone miejsce. Skóra po terapii staje się gładsza, jędrniejsza i bardziej sprężysta, a cellulit i miejscowe
niedoskonałości zminimaliz owane.
Ramiona

czas: 15 minut | cena: 100 zł

Brzuch + talia

czas: 25 minut | cena: 150 zł

Uda przód + tył

czas: 30 minut | cena: 200 zł

Całe uda + pośladki

czas: 40 minut | cena: 250 zł

DRENAŻ LIMFATYCZNY LYMPHASTIM
Zabieg wykorzystujący metodę sekwencyjnego masażu uciskowego, pobudzający naturalne krążenie limfy
i przywracający prawidłowe funkcjonowanie układu limfatycznego oraz żylnego. To idealny masaż stosowany
w leczeniu tzw. zespołu „ciężkich nóg”, niezbędny dla kobiet chodzących na wysokich obcasach i osób wykonujących
pracę w pozycji stojącej.
czas: 30 minut | cena: 70 zł

Piękne dłonie i stopy
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MANICURE SPA
Zabieg pielęgnacyjny dłoni i paznokci obejmujący
peeling dłoni, manicure z malowaniem paznokci
lakierem klasycznym oraz maskę nawilżającą.
cena: 120 zł

PEDICURE SPA
Zabieg pielęgnacyjny dla zmęczonych stóp,
obejmujący pedicure z malowaniem paznokci,
peeling oraz maskę nawilżającą.
cena: 140 zł

MANICURE ODŻYWCZY
Manicure odżywczy to zabieg, dzięki któremu
paznokcie szybko staną się odżywione i piękne. Zabieg
obejmuje peeling dłoni, manicure oraz wcieranie
w płytki paznokci specjalnej pasty i pudru.

PEDICURE HYBRYDOWY
Zabieg pielęgnacyjny stóp zawierający peeling
stóp, pedicure oraz malowanie paznokci lakierem
hybrydowym.

cena: 120 zł

cena: 140 zł

MANICURE HYBRYDOWY
Zabieg pielęgnacyjny dłoni obejmujący peeling
dłoni, manicure oraz malowanie paznokci lakierem
hybrydowym.

PEDICURE KLASYCZNY
Zabieg pielęgnacyjny stóp zawierający peeling
stóp, pedicure oraz malowanie paznokci lakierem
klasycznym.

cena: 120 zł

cena: 120 zł

MANICURE KLASYCZNY
Zabieg pielęgnacyjny dłoni i paznokci obejmujący
peeling dłoni, manicure oraz malowanie paznokci
z użyciem lakieru tradycyjnego.

USUNIĘCIE LAKIERU HYBRYDOWEGO
Do wybranego zabiegu manicure lub pedicure.
cena: 30 zł

cena: 100 zł
KĄPIEL PARAFINOWA DŁONI
Peeling, maska, kąpiel parafinowa dłoni.
cena: 60 zł

Dodatkowe zabiegi kosmetyczne

Dodatkowe zabiegi kosmetyczne

ZABIEG PRZECIWZMARSZCZKOWY POD OCZY
Jako dodatek do zabiegu na twarz.
Sothys cena: 70 zł
PEELING KAWITACYJNY
Jako dodatek do zabiegu na twarz.
cena: 50 zł
DEPILACJA WOSKIEM
Łydki
Uda
Całe nogi
Bikini
Pachy
Przedramiona
Usunięcie wąsika
Plecy

cena: 100
cena: 150
cena: 200
cena: 70
cena: 70
cena: 70
cena: 30
cena: 140

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

OPRAWA OCZU
Henna brwi
Henna rzęs
Regulacja brwi
Pakiet (henna brwi z regulacją, henna rzęs)

cena:
cena:
cena:
cena:

40
40
30
90

zł
zł
zł
zł

REZERWACJA ZABIEGÓW
W celu rezerwacji zabiegów w SPA prosimy o wcześniejszy kontakt drogą telefoniczną, osobistą lub
e-mailową:
tel. +48 89 642 66 03, wew. 300, e-mail: spa@naturamazur.pl
PRZYBYCIE DO SPA
Prosimy o przybycie do SPA minimum 5 minut przed planowaną godziną wizyty w celu wypełnienia
formularza zdrowotnego. Terapeuta SPA może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli w jego ocenie
stan zdrowia Klienta sprzeciwia się przeprowadzeniu zabiegu.
ZABIEG
Na zabiegi i masaże SPA zapraszamy w szlafrokach oraz kapciach hotelowych dostępnych
w pokojach. Zalecamy przybycie do SPA bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych.
Czas trwania zabiegu wskazany w menu obejmuje również czas na przygotowanie się klienta do
zabiegu w gabinecie oraz czas na ubranie się po zabiegu. Czas zabiegu liczony jest od momentu
zaproszenia gościa do gabinetu do odprowadzenia go po zabiegu do recepcji SPA.
ANULACJA
Zabieg można odwołać bez obciążenia kosztami minimum 6 godzin przed planowaną godziną jego
rozpoczęcia.
W STREFIE SPA
Obowiązuje regulamin dostępny w recepcji SPA. W SPA wykonywane są zabiegi wyłącznie osobom
pełnoletnim których stan nie wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.
Zapisanie się przez Klienta na zabieg jest równoznaczne z zapoznaniem z regulaminem SPA
i akceptacją jego postanowień.

Skontaktuj się z nami w celu dokonania
rezerwacji lub uzyskania szczegółowych
informacji:

Natura Mazur Resort & Conference Warchały
ul. Brajnicka 1, 12-122 Jedwabno, Warchały

spa@naturamazur.pl
tel. +48 89 642 66 03
www.naturamazur.pl

