Grape Spa
Cennik zabiegów

Grape Spa w Pałacu Mierzęcin powstało, by dzielić się

pasją do wina i wyjątkowym miejscem wypoczynku. Pragniemy zaoferować Państwu
tyle uwagi, dbałości i serca, ile wkładamy w uprawę naszej winorośli. Do Spa przenosimy
wyjątkowe, odmładzające właściwości winogron oraz to, czego koneserzy szukają w winie:
piękno, koloryt, zapach i przyjemność delektowania się. Zabiegi Grape Spa to autorskie techniki
i receptury z wykorzystaniem ekologicznych winogron z pałacowej winnicy. Najpiękniejszym
uzupełnieniem koncepcji Grape Spa są doskonałe kosmetyki i unikalne procedury twórcy
winoterapii - światowej renomy francuskiej marki Caudalie.
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Rytuały Grape Spa
Do autorskich zabiegów wykorzystujemy ekologiczne, starannie wyselekcjonowane owoce z Winnicy Pałac Mierzęcin.

Winogrona są naturalną skarbnicą znakomitych substancji regenerujących i anty-aging.
Wartościowe jest w nich wszystko: sok, miąższ, pestki, skórka, szypułki.
Rytuały kąpieli winnych dopełnia kieliszek wina z pałacowej winnicy.

RIESLING – Rytuał odmładzająco-detoksykujący.
Winogronowy peeling ciała, winny oczyszczająco–wzmacniający okład z wmasowaniem odżywczej kompozycji
na ciało oraz antyoksydacyjny masaż twarzy. ____________________________________________ 70 min. 300 pln
Rytuał z odmładzającą kąpielą _________________________________________________________ 90 min. 400 pln
REGENT – Rytuał odmładzająco-odżywczy.
Peeling z solą morską, mineralno–winogronowy okład ciała zakończony wmasowaniem odżywczej, winnej
kompozycji oraz masaż twarzy anty-aging._______________________________________________ 70 min. 300 pln
Rytuał z odmładzającą kąpielą _________________________________________________________ 90 min. 400 pln
SOLARIS – Rytuał odmładzająco-regenerujący.
Odżywczy okład mineralno–peelingujący z masażem skóry głowy i 35 min. masaż ciała. ______ 90 min. 300 pln
Rytuał z odmładzającą kąpielą________________________________________________________ 110 min. 400 pln
KERLING – Rytuał odmładzająco-tonizujący.
Peeling ciała z pestek winogron lub z solą morską i aromatyczny 50 min. masaż ciała z akupresurą twarzy.____
____________________________________________________________________________________ 80 min. 300 pln
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Winnica Pałac Mierzęcin powstała w 2004 roku. Zajmuje 6,75 ha. Rozpościera się na południowym zboczu w pobliżu jeziora, na wysokości 70 m. n.p.m. Uprawiamy tu 19 odmian winorośli
m.in. rondo, regent, kerling, solaris...
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Rytuały dla dwojga
Romantycznie, razem, bez pośpiechu ...

W TONI BURGUNDA - romantyczny rytuał wspólnej, odmładzającej, winnej kąpieli z degustacją winogron
i kieliszkiem wina z Winnicy Pałac Mierzęcin oraz wspólny, relaksacyjny masaż pleców. _______ 50 min. 400 pln
W ZACISZU WINNICY – wspólny seans w Łaźni Winnej z pielęgnacyjną maską na ciało do samodzielnej aplikacji
oraz autorski masaż ciała Winne Inspiracje w gabinecie dla dwojga._________________________ 90 min. 600 pln
ŁAŹNIA WINNA - głęboko oczyszczający, wygładzający oraz poprawiający teksturę skóry seans kąpieli parowej
w Łaźni z winogronowo-mineralną, aromatyczną maską do samodzielnej aplikacji na ciało.
Seans dla min. 2 osób______________________________________________________________20 min. 150pln / os.
PEELINGI
SOLNY – mnóstwo cennych minerałów zawartych w soli morskiej i unikalne właściwości oleju winogronowego.
____________________________________________________________________________________ 30 min. 180 pln
Z PESTEK WINOGRON – naturalna kompozycja z bogatych w polifenole ekologicznych pestek z pałacowej
winnicy i oleju Grape Spa. _____________________________________________________________ 30 min. 180 pln
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Masaże
TYLKO W GRAPE SPA - MASAŻE AUTORSKIE

WINOGRONOWY DOTYK - MASAŻ TWARZY – odmładzający masaż poprawia elastyczność skóry i owal twarzy,
intensywnie pielęgnuje skórę działając antyoksydacyjnie i nawilżająco. _____________________________ 25 min. 150 pln
KOBIDO - MASAŻ TWARZY – niechirurgiczny lifting twarzy. ______________________________________ 60 min. 300 pln
CZTERY PORY ROKU - odprężenie
Relaksujący masaż nawiązuje do podmuchu wiatru w winnicy, ciepła letnich promieni i etapów produkcji wina. Doznania,
które można odczuć podczas masażu całego ciała, stóp, twarzy i skóry głowy.______________________ 90 min. 320 pln
WINOBRANIE – relaks
Wyjątkowo relaksujący masaż ciała winnym olejkiem z balijskim masażem głowy i winogronowym peelingiem pleców._
___________________________________________________________________________________________ 60 min. 230 pln
WINNE INSPIRACJE – rozluźnienie napięć
Masaż ciała o indywidualnie dobranej, winnej kompozycji zapachowej uwalniający napięcia ciała, dłoni i stóp.
___________________________________________________________________________________________ 50 min. 200 pln
MASAŻ PEELINGUJĄCY – oczyszczanie i relaks
Idealne połączenie relaksujących technik masażu i bogatych w odmładzające substancje pestek z winogron Winnicy
Pałac Mierzęcin. ____________________________________________________________________________ 50 min. 220 pln
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Masaże spa
Poczuj dobroczynne efekty masaży Spa

CIEPŁYM OLEJEM Z AROMATYCZNEJ ŚWIECY - relaks i odżywienie ____________________________ 50 min. 220 pln
Masaż pleców_______________________________________________________________________________ 30 min. 150 pln
KLASYCZNY _______________________________________________________________________________ 50 min. 200 pln
Masaż pleców_______________________________________________________________________________ 30 min. 150 pln
GORĄCYMI KAMIENIAMI - relaks i rozluźnienie ________________________________________________ 60 min. 220 pln
Masaż pleców_______________________________________________________________________________ 30 min. 150 pln
90% CZEKOLADĄ- ujędrnienie i wyszczuplenie_________________________________________________ 50 min 220 pln
Masaż pleców_______________________________________________________________________________ 30 min. 150 pln
DLA PRZYSZŁYCH MAM- relaks i pielęgnacja
* Prosimy o okazanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do masażu._______________ 50 min. 220 pln
BAŃKĄ CHIŃSKĄ - redukcja cellulitu___________________________________________________________ 45 min. 180 pln
WINOGRONOWY MASAŻ STÓP - masaż stóp z peelingiem i pielęgnującym kremem Caudalie._______ 30 min. 150 pln
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Z FRANCUSKICH WINNIC
VINOTHÉRAPIE

Wyjątkowa historia i etyka. Wielkie światowe patenty. Unikatowe, naturalne receptury
z opatentowanymi molekułami o dowiedzionej skuteczności.
Z olbrzymim poszanowaniem produktu i pasją Caudalie czerpie z winorośli bogactwo
i wyjątkowość substancji aktywnych o działaniu odmładzającym i oferuje luksusową
naturalną pielęgnację.

Caudalie [kodali] - to jednostka pomiaru długości utrzymywania się aromatu wina w ustach po
jego spożyciu. Jedno caudalie odpowiada jednej sekundzie. Wina najlepszych gatunków i marek
rozpoznaje się po wysokiej liczbie caudalie.
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OKŁADY
Aktywne składniki winorośli intensywnie nawilżają,
oczyszczają i wzmacniają mechanizmy immunologiczne
skóry. Doskonale odżywiają zapewniając szybki efekt
zregenerowanej, jędrnej skóry. Ciepły okład zakończony
relaksującymi ruchami masażu daje przyjemny komfort
i rozluźnienie całego ciała.
HONEY WINE WRAP – nawilżająco-odżywczy
MERLOT WRAP – oczyszczająco-wyszczuplający.
_________________________________________________
20 min. 150 pln

KĄPIELE
Sztandarowa pielęgnacja winna bez której nie można
sobie wyobrazić pobytu w winnym spa. Odmładzający,
relaksacyjny hydromasaż z ekstraktem z czerwonej
winorośli dopełnia kieliszek wina z Winnicy Pałac Mierzęcin.
RED WINE – kąpiel drenująca
_________________________________________________
20 min. 150 pln
KĄPIEL DLA DWOJGA
_________________________________________________
20 min. 200 pln
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Rytuały na ciało
Odkryj doskonałość pielęgnacji Caudalie w unikalnej atmosferze Pałacu Mierzęcin.

VINOTERAPIA
- Kąpiel winna Red Wine,
- Peeling ciała: wyszczuplający Crushed Cabernet,
- Masaż ciała świeżymi owocami Pulpe Friction.
_________________________________________________________________________________________ 100 min. 580 pln
POLIFENOLE
- Peeling ciała: wyszczuplający Crushed Cabernet,
- Masaż ciała Crushed Cabernet (relaksacyjno - wyszczuplający).
___________________________________________________________________________________________ 80 min. 420 pln
RESWERATROL
- Okład: Honey & Vine Wrap (nawilżająco - odżywczy) lub Merlot Wrap (oczyszczająco-wyszczuplający),
- Masaż ciała Crushed Cabernet.
___________________________________________________________________________________________ 70 min. 350 pln
WINIFERIN
- Peeling ciała: wyszczuplający Crushed Cabernet,
- Okład Honey & Vine Wrap lub Merlot Wrap,
- Masaż ciała Crushed Cabernet.
__________________________________________________________________________________________100 min. 530 pln
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Zabiegi na twarz
Odkryj naturalną moc bogactwa ukrytego w winorośli.
PREMIER CRU – globalny anty aging
Zbiór patentów i bogactwo najskuteczniejszych aktywnych składników oraz technik anti–aging. Stymulujące uciski,
maska przeciwzmarszczkowa, modelujący masaż dają doskonałe efekty odmładzającej kuracji.
___________________________________________________________________________________________ 60 min. 400 pln
RESVERATROL LIFT – ujędrnienie i lifting
Opatentowany Resveratrol z winorośli i kompleksy kwasów hialuronowych w połączeniu z liftingującym masażem,
maską termiczną i ujędrniającym rollerem spektakularnie zmniejszają oznaki upływu czasu.
___________________________________________________________________________________________ 60 min. 350 pln
VINOSOURCE – głębokie nawilżenie
Prawdziwa antyoksydacyjna kąpiel. Polifenole z winogron, woda winogronowa Bio i masaż świeżymi owocami działają
intensywnie nawilżająco, kojąco i naprawczo.
___________________________________________________________________________________________ 60 min. 350 pln
VINOPERFECT – na przebarwienia
Opatentowany Viniferin – naturalny wyciąg z pędów winnych 62 razy skuteczniejszy od witaminy C, redukuje
przebarwienia i przeciwdziała ich ponownemu pojawianiu się.
___________________________________________________________________________________________ 60 min. 350 pln
VINERGETIC C+ – anty-smog
Ekskluzywny zabieg antyoksydacyjny z masażem kamieniami jadeitowymi. Połączenie Polifenoli z pestek winogron,
witamin E i C tworzy prawdziwy koktajl młodości o silnym działaniu przeciw zanieczyszczeniom środowiska i przeciwzmarszczkowym._________________________________________________________________________ 60 min. 350 pln
EXPRESS – natychmiastowa regeneracja
Rytualne oczyszczenie skóry, złuszczenie i nasycenie odmładzającymi winogronowymi składniami zawartymi w masce,
eliksirze, sorbecie i kremie odświeżają i intensywnie odżywiają skórę dając natychmiastowy efekt wypoczętej,
zrelaksowanej twarzy o pięknym kolorycie.
___________________________________________________________________________________________ 30 min. 220 pln
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Zabiegi na ciało
Kultowe, bogate w odmładzające polifenole procedury Spa Caudalie

PEELINGI
Kultowe procedury Spa Vinotherapie Caudalie. Świeży melanż oleju z pestek winogron, 6 olejków eterycznych
i intensywnie działającego koncentratu wyszczuplającego lub cennych składników nawilżających, skutecznie
peelinguje i doskonale pielęgnuje skórę.
CRASHED CABERNET – peeling o działaniu wyszczuplającym
___________________________________________________________________________________________ 30 min. 250 pln

MASAŻE
Prawdziwy moment relaksu, rozluźnienia napięć. Spersonalizowany masaż łączy bogactwo technik oraz możliwość
skoncentrowania się na indywidualnych potrzebach ciała z doskonałością produktu.
CRUSHED CABERNET – relaksacyjno-wyszczuplający __________________________________________ 50 min. 250 pln
VINOSCULPT – perfekcyjnie rzeźbiący masaż ciała z efektem detoksykacji
___________________________________________________________________________________________ 50 min. 350 pln
PULPE FRICTION – Unikalny masaż ciała na bazie świeżych owoców winogron. Naturalne składniki aktywne
nawadniają, mineralizują i delikatnie złuszczają skórę zapewniając efekt wygładzenia i nawilżenia. Niezapomniane uczucie wyjątkowego relaksu, świeżości i odprężenia.
___________________________________________________________________________________________ 50 min. 300 pln
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Nie_winne zabiegi
...luksusowa pielęgnacja i moc kamieni szlachetnych

TWARZ
Opal, Rubin, Smithsonit, Diament ..... z potężną mocą oligoelementów pielęgnują skórę zapewniając głębokie nawilżenie,
zmatowienie, regulację, ukojenie i wzmocnienie skóry. Masaż cennymi kamieniami zwiększa działanie składników
aktywnych i zapewnia wyjątkowy relaks.

GEMOLOGY DLA SKÓRY SUCHEJ / MIESZANEJ / WRAŻLIWEJ___________________________________45 min 350 zł

ZABIEGI ANTI- AGE ROZJAŚNIAJĄCA BIAŁA PERŁA - koktajl oligoelementów z Białą Perłą i Witaminami sprawia, że
skóra staje się jednolita, świetlista i jędrna. Masaż anti – age ciepłymi kamieniami szlachetnymi wygładza rysy twarzy,
przywraca skórze energię i doskonale relaksuje._________________________________________________ 75 min. 420 pln

BLASK PERŁY I DIAMENTU Cera odzyskuje blask i nawilżenie dzięki połączonemu działaniu oligoelementów, Diamentu
i Perły. Mikrocząstki Diamentu rozświetlają najgłębsze linie a Perła nadaje promienny koloryt. Przeciwzmarszczkowy
masaż twarzy ciepłymi kamieniami szlachetnymi stymuluje syntezę kolagenu najgłębszych zmarszczek, wzmacnia
działanie składników aktywnych i relaksuje.________________________________________________________ 75 min. 420

Specjalnie dla dzieci
Wspólne rytułały Spa dla rodziców i dzieci
CZEKOLADOWY MASAŻ PLECÓW, STÓP I DŁONI DZIECKA w gabinecie dla Dwojga z Mamą lub Tatą
Cena masażu dziecka _______________________________________________________________________ 30 min. 100 pln
Dla Mamy lub Taty wybrany z cennika masaż 30 min. ___________________________________________ 30 min. 150 pln
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Kosmetyka podstawowa
Zadbamy o każdy szczegół...

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
MANICURE BIOLOGICZNY____________________________________________________________________ 30 min. 60 pln
MANICURE KLASYCZNY_____________________________________________________________________ 45 min. 80 pln
MANICURE SPA – Kąpiel dłoni, peeling, maska, masaż, opracowanie dłonie i stopy______________ do 80 min. 120 pln
MANICURE HYBRYDOWY________________________________________________________________ do 90 min. 150 pln
PARAFINA NA DŁONIE________________________________________________________________________ 30 min. 50 pln
PEDICURE KLASYCZNY__________________________________________________________________ do 70 min. 140 pln
PEDICURE SPA - Kąpiel, peeling, maska,masaż, obróbka stóp i paznokci z malowaniem__________ do 90 min. 180 pln

DODATKOWE USŁUGI KOSMETYCZNE
DEPILACJA woskiem ________________________________________________________________________ 15 pln 120 pln
REGULACJA brwi ___________________________________________________________________________ 15 min. 15 pln
REGULACJA oraz henna brwi i rzęs ____________________________________________________________ 30 min. 30 pln
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DAY SPA

Winorośli to prawdziwa skarbnica bezcennych substancji:
Polifenole - to najsilniejsze przeciwutleniacze świata roślinnego. Blokują one wolne rodniki,
które w 80% odpowiadają za starzenie się skóry.
Resweratrol - działa na włókna kolagenowe i elastynowe odbudowując skórę.
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Day Spa - Dzień Winoterapii
Nawet jeden dzień wystarczy, by odpocząć, zregenerować organizm, nabrać pozytywnej energii
i zapewnić skórze mocną dawkę pielęgnacji.

Zabiegi w Grape Spa:
- Peeling z pestek winogron lub rytuał kąpieli winnej Red Wine z degustacją winogron i kieliszkiem wina z Winnicy
Pałac Mierzęcin.
- Kwiat Winorośli – Rytuał doskonałego oczyszczania i autorskiego 40 min. masażu twarzy koncentratem
anty-utleniających polifenoli i witaminy C.
- Masaż całego ciała do wyboru: Winne Inspiracje, 90% czekoladą, ciepłym olejem z aromatycznej świecy, Klasyczny

Strefa Wellness:
- Nieograniczony relaks i energetyzujące kąpiele w Strefie Wellness:
basen rekreacyjny z hydromasażami i jacuzzi, sauna fińska, grota aromatyczna, caldarium, sauna na podczerwień,
grota inhalacyjna, łaźnia rzymska, grota skalna z wodospadem, tepidarium, wypoczywalnie.
- Lunch: 60 zł do wykorzystania w Restauracji Destylarnia.

Cena: 600 pln / os.
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Day Spa - 1/2 Dnia Winoterapii
Winne Day Spa to wspaniały pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółką, mamą czy córką....

Zabiegi w Grape Spa:
- Kwiat Winorośli – Rytuał doskonałego oczyszczania i autorskiego 40 min. masażu twarzy koncentratem
anty-utleniających polifenoli i witaminy C.
- Red Wine – Rytuał odmładzającej kąpieli winnej o działaniu drenującym lub detoksykującym
z degustacją winogron i kieliszkiem wina z Winnicy Pałac Mierzęcin.
- Masaż pleców do wyboru : 90% czekoladą, Gorąca świecą, Klasyczny

Strefa Wellness:
- 2 godziny relaksu i energetyzujących kąpieli w Strefie Wellness:
basen rekreacyjny z hydromasażami i jacuzzi, sauna fińska, grota aromatyczna, caldarium, sauna na podczerwień,
grota inhalacyjna, łaźnia rzymska, grota skalna z wodospadem, tepidarium, wypoczywalnie.

Cena: 345 pln / os.
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Świętuj w Grape Spa
WIECZORY PANIEŃSKIE, URODZINY, SPOTKANIA PRZYJACIÓŁEK
Każda okazja jest dobra, by spotkać się w Grape Spa.
- 2 godzinny relaks i energetyzujące kąpiele w Strefie Wellness:
basen rekreacyjny z hydromasażami i jacuzzi sauna fińska, grota aromatyczna, caldarium,
sauna na podczerwień, grota inhalacyjna, łaźnia rzymska, grota skalna z wodospadem, tepidarium, wypoczywalnie
- Łaźnia Winna – Wspólny, relaksujący, seans kąpieli w łaźni z winogronowo–mineralną,
aromatyczną maską do samodzielnej aplikacji na ciało.
- Poczęstunek wg sugestii Szefa Kuchni.
- 3 godziny relaksu w wypoczywalni na wyłączność.

Cena: 200 pln / os. Dla min. 4 osób

Winobranie w Pałacu Mierzęcin odbywa się we wrześniu - październiku. 0,25 ha winnicy
wyselekcjonowane jest do organicznej uprawy. Te winogrona traﬁają do Grape Spa.
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- Prosimy o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem
zabiegu. Jest to czas na przebranie się i konsultację
z terapeutą.
- W przypadku spóźnienia zabieg może być odpowiednio skrócony.
- W przypadku rezygnacji z zabiegu, prosimy o anulowanie rezerwacji z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Anulacja
w późniejszym terminie lub jej brak skutkuje obciążeniem 50 % ceną zabiegu.
- Niewykorzystanie zabiegu w ramach pakietu, karnetu lub voucheru nie wiąże się z rabatem ani zwrotem
płatności.
- Kobiety w okresie ciąży proszone są o przedstawienie
zaświadczenia od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do zabiegów.

ETYKIETA

Grape SPA

- Dzieci poniżej lat 16 zapraszamy do korzystania z zabiegów SPA za zgodą lub w obecności rodziców lub
opiekunów.
- Spa jest strefą relaksu i wypoczynku. Prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych oraz o przyciszone
rozmowy.
- Nie zalecamy spożywania obfitych posiłków bezpośrednio przed masażami i zabiegami na ciało.
- Grape Spa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, dostepu do basenu, Strefy Wellness oraz
Fitness osobom pod wpływem alkoholu bądź używek.
- Satysfakcja Gości Grape Spa jest dla nas priorytetem.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, które pomogą
w rozwoju i doskonaleniu jakości naszych usług.
Życzymy miłego pobytu.

Mając na uwadze Państwa komfort i bezpieczeństwo
stworzyliśmy zbiór dobrych praktyk, do przestrzegania
których gorąco zachęcamy. Życzymy miłych doznań.
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Pałac i Park

Stadnina koni

Winnica
i Wina

Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie
recepcja@palacmierzecin.pl; tel. 95 71 31 500
spa@palacmierzecin.pl; tel. 95 71 31 638
www.palacmierzecin.pl

Sport & active

