Botanical Wellness & Day Spa

zawsze dokłada wszelkich starań i mocno angażuje się w to, aby zapewnić Państwu jak
najwyższą indywidualną opiekę podczas korzystania z naszych usług.
Wierzymy, że wolny czas jest właśnie kwintesencją luksusu. Dlatego tak bardzo jesteśmy
oddani ścisłej współpracy z Państwem, aby zrozumieć wyjątkowość Waszych potrzeby i sprawić,
by Wasz czas był naprawdę niezapomniany. Botanical Wellness Day Spa sprawi, że poczujecie
głębokie zadowolenie, swoistą odnowę i całkowicie odżywione ciała, umysły i dusze.
Zapewniamy Państwu idealną ucieczkę w kierunku czystego, niepohamowanego luksusu.
Zapewniamy holistyczne doznania z niezwykłymi udogodnieniami
i najbardziej wyszukaną, fachową obsługą.

is deeply committed to providing you with the utmost in personalized attention whilst
you are in our care.
It is our belief that time is the very essence of luxury. Therefore, we are dedicated
to working closely with you to understand your unique needs and to make your
time with us truly memorable.
Botanical Wellness Day Spa will leave you feeling deeply contented, renewed,
and completely nourished in body, mind and spirit.
The perfect escape for a moment of pure, unbridled luxury.
We provide a holistic experience with extraordinary facilities and the most
gracious, expert service.

PAKIETY SPA
Z uwagi na zamiłowanie do zapewniania maksymalnego komfortu
nasze pakiety są dostosowane specjalnie do Ciebie.

ULTIMATE SPA EXPERIENCE

200 min | 720zł
Ciesz się samemu lub z osobą towarzysząca. Twoja długo wyczekiwana
ucieczka do SPA nie będzie przypadkowa, zapewnimy Ci kompleksowe
rozpieszczenie od stóp do głów.
Pakiet zawiera:
• zabieg ELEMIS na twarz • masaż relaksacyjny • manicure i pedicure

ODMŁADZANIE

110min | 630zł

ODNOWA

120min | 520zł

Ten zabieg SPA przeniesie Was do innego wymiaru relaksacji.
Nada Wam natychmiastową, promienną, młodość.
Pakiet zawiera:
• okład na ciało Detox • ELEMIS Pro-Definition Lift and Contour

Zanurz się w zupełnej głębi relaksu:
30 minutowy masaż pleców, zabieg na twarz zapobiegający starzeniu.
Całość zakończymy zabiegiem na ręce, aby doskonale uwieńczyć Twoją
błogą podróż w krainę relaksu i komfortu.

SPA PACKAGES
For the ultimate experience our packages are tailored specifically for you.

ULTIMATE SPA EXPERIENCE

210min | 720zł
Enjoy on your own or with a friend your ultimate spa escape leaves nothing
to chance ensuring you feel pampered from head to toe.
Including:
• ELEMIS facial • Relaxation massage • Manicure and pedicure

REJUVENATION

110min | 630zł
This spa experience optimizes relaxation. Giving a radiant instant youthful you.
Including:
• Detox body wrap • ELEMIS Pro-Defi nition Lift and Contour

RENEWAL

120min | 520zł
Indulge in a relaxing 30 minute back massage Anti-Ageing facial. Finish
with a file and polish for your hands to complete your journey.

ZANURZ SIĘ W GŁĘBOKIM WYBORZE OFERTY ELEMIS FACIALS DOCEŃ
EFEKTY TERAPEUTYCZNE NATURALNYCH I NIEZWYKLE SKUTECZNYCH
SKŁADNIKÓW W UŻYWANYCH PRZEZ NAS PROCESACH REWITALIZACJI,
ODMŁADZANIA ORAZ LECZENIA I PIELĘGNACJI TWOJEJ SKÓRY:

PRZECIW STARZENIU SIĘ
ELEMIS PRO-COLLAGEN AGE DEFY
50 min | 350zł / 80 min | 480zł
Pokonaj drobne linie i zmarszczki z Padina Pavonica i Red Coral.
Ukierunkowany masaż sprzyja optymalizacji funkcji komórkowych,
odżywia i odmładza skórę.
ELEMIS PRO-DEFINITION
LIFT AND CONTOUR

50 min | 350zł / 80 min | 480zł
Ten zabieg na twarz pomaga przywrócić naturalne rysy twarzy za pomocą
silnych składników odżywczych znajdujących się w roślinnych
substancjach czynnych, które pomagają w utrzymaniu macierzy
pozakomórkowej. Zabieg ten pozostawia długotrwały młodzieńczy efekt.

ELEMIS DYNAMIC RESURFACING
PRECISION PEEL

50 min | 350zł / 80 min | 480zł
Zabieg stworzony do tego, aby zwalczać oznaki starzenia i przywrócenia
jednolitego odcienia koloru skóry, ten pionierski zabieg precyzyjnie
wykorzystuje nakładane kolejno warstwy enzymów do silnego
złuszczania i odnowy.
Stanowi nowy początek dla gładszej, młodszej skóry.

DOTYK: ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ SKÓRY
Te ukierunkowane zabiegi delikatnie, ale zdecydowanie podejmą
wyzwania związane z problemami z wrażliwością, oleistością
i szarym kolorem aby uzdrowić Twoją skórę.

ELEMIS SENSITIVE SKIN SOOTHER

Dedykowany delikatnej skórze wymagającej szczególnej uwagi.
Kojąca technika masażu pomaga zmniejszyć zaczerwienienie i chronić
przed codziennymi naprężeniami. Tekstura i wilgotność skóry zostają
przywrócone. Skóra pozostaje wyjątkowo gładka i nienaruszona.

ELEMIS ANTI-BLEMISH
MATTIFY AND CALM

50 min | 350zł

50 min | 350zł / 80 min | 480zł
Niesie pomoc dla skóry tłustej, przekrwionej lub zmienionej hormonalnej.
Ten zabieg matujący na twarz pomaga zwalczyć nadmiar przetłuszczania
i efektu błyszczenia się skóry, a intuicyjny masaż pomaga przywrócić
mikrokrążenie. Zabieg głęboko oczyszczający przynoszący efekt czystej
jasnej skórze.

INDULGE IN A SELECTION OF ELEMIS FACIALS OFFERING
THE THERAPEUTIC EFFECTS OF NATURAL AND POWERFUL
INGREDIENTS TO REVITALISE AND REJUVENATE,
AND TREAT YOUR SKIN TO THE CARE IT DESERVES.:

ANTI-AGEING
ELEMIS PRO-COLLAGEN AGE DEFY

50 min | 350zł / 80 min | 480zł
Tackle fine lines and wrinkles with age-defying benefits of marine
charged Padina Pavonica and Red Coral. Targeted massage encourages
optimum cellular function for nourished, younger looking skin.

ELEMIS PRO-DEFINITION
LIFT AND CONTOUR

50 min | 350zł / 80 min | 480zł
This facial helps restore the architecture of the face using the potent
nutrients in plant actives found to help support the extra-cellular matrix.
Creates a profoundly sculpted, youthful efect.

ELEMIS DYNAMIC RESURFACING
PRECISION PEEL

50 min | 350zł / 80 min | 480zł
Designed to target the signs of ageing and uneven skin tone, this
pioneering precision treatment uses layers of enzymes for powerful
exfoliation and renewal. A new start for smoother, younger-looking skin.

TOUCH: SKIN SOLUTIONS
These targeted treatments will gently but firmly take on the
challenges of sensitivity, oiliness and dullness for healthier
complexions.

ELEMIS SENSITIVE SKIN SOOTHER

Fragile skin needs special attention. A soothing massage technique
helps reduce the appearance of redness and protect against daily
stresses. Texture and moisture levels are dramatically restored.
Skin is left supremely soothed, comfortable and calm.

ELEMIS ANTI-BLEMISH
MATTIFY AND CALM

50 min | 350zł

50 min | 350zł
This facial helps restore the architecture of the face using the potent
nutrients in plant actives found to help support the extra-cellular matrix.
Creates a profoundly sculpted, youthful effect.

ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN
Skóra męska zachowuje się inaczej niż u kobiet. Golenie, sport i styl życia stawiają
własne wymagania. ELEMIS odpowiada wysokowydajnymi terapiami twarzy,
które mają przywrócić męskiej skórze jej energię, dynamikę i połysk.

DOTYK: DLA MĘŻCZYZN
ELEMIS HIGH PERFORMANCE SKIN ENERGISER

50 min | 350zł
Mocny masaż twarzy przeciw starzeniu się, polecany przy wysuszonej skórze
i zmęczonych oczach. Maksymalizuje regenerację komórek, w wyniku
dekontaminacji i ekstrakcji pary. Multi-dynamiczne sekwencje masażu twarzy
pobudzają krążenie, podczas gdy masaż głowy i stóp doskonale odpręża.

TOTAL TIME OUT FOR MEN
110 min | 550zł
Kompletna odnowa twarzy i ciała
Ciesz się tym co najlepsze, łącząc masaż twarzy i masaż tkanek głębokich,
aby poprawić ogólną wydajność ciała, jednocześnie relaksując i regenerując ciało.

MEN'S TREATMENT MENU
Men's skin behaves diferently to women’s. Shaving, sports and lifestyle all
make their own demands. ELEMIS responds with high performance
facial therapies designed to restore energy, dynamism and lustre to male skin.

MEN: TOUCH
ELEMIS HIGH PERFORMANCE
SKIN ENERGISER

50 min | 350zł

The hard-working facial for ageing, dehydrated skin and tired eyes. It maximizes
cell regeneration, as steam and extraction decongests. Multi-dynamic facial massage
sequences boost circulation, whilst scalp and foot massage deeply relax.

TOTAL TIME OUT FOR MEN

110min | 550zł
Complete face and body overhaul.
Enjoy the best of both worlds by combining a Time for men Facial and a Deep tissue
Massage to improve total body performance, while deeply relaxing and recharging
the body.

ZABIEGI DLA PRZYSZŁYCH MAM
Te zabiegi zostały zaprojektowane, aby pielęgnować
i wspierać kobietę w trakcie jej każdego trymestru. Są bardzo łagodne.

MASAŻ DLA PRZYSZŁEJ MAMY

50min | 220zł
Masaż pomaga rozładować napięcie w dolnej i górnej części pleców,
a także złagodzić obrzęk rąk i stóp. Uspokaja stan umysłu i podnosi
na duchu.

MASAŻ NÓG

25min | 150zł
Zapewnĳ harmonię całego ciała dzięki energetyzującemu zabiegowi na
stopy i nogi, który poprawia krążenie i zmniejsza obrzęk. Gorące kompresy
i stosowanie podwójnych kremów lub płynów uzupełniają ten zabieg.

PAKIET DLA PRZYSZŁEJ MAMY

110min | 520zł

Ciesz się odprężającym doświadczeniem w Spa:
30min Ekspresowy masaż twarzy, masaż całego ciała, Pedicure.

MOTHER TO BE
These treatments have been designed to nurture and support a woman through
the rich experience of each trimester. Gently.

MOTHER-TO-BE MASSAGE
50min | 220zł
The massage helps to relieve tension in the lower and upper back, as well as
alleviate swelling of the hands and feet, while easing the mind and uplifting
the spirit.
LEG MASSAGE

25min | 150zł
Bring harmony to the entire body with this energising foot and leg treatment,
recommended for improving circulation and reducing swelling on feet and legs.
Hot compresses and the application of double cream or lotions complete this
treatment.

MOM TO BE PACKAGE

Enjoy a pampering Spa experiance:
30 min express Facial, Full body Massage, Pedicure

110min | 520zł

CIAŁO: DETOKS I WALKA Z CELLULITEM.
ELEMIS THOUSAND FLOWER DETOX WRAP

80min | 480zł
Ten bogaty w składniki odżywcze preparat detoksykacyjny wykorzystuje głęboko
odżywczy balsam z bursztynu, zapewniający zdrową skórę i jej silną detoksykację.
Pomaga stymulować proces eliminacji i przywraca równowagę, doskonały aby
poczuć się całkowicie odnowionym.

ELEMIS TARGETED TONING TIGHTENER

80min | 480zł
Mocna mieszanka masażu i odtruwającej glinki stworzona do tonizowania i ściągania
skóry bioder, ud, brzucha i pleców. Klinicznie udowodnione * zmniejszenie cellulitu
po jednym zabiegu.

GOLDEN BODY WRAP

80min | 480zł

Zaczynając od kremowego peelingu wykonanego z lokalnych składników w celu
delikatnego usunięcia zanieczyszczeń i martwych komórek skóry, po czym
następują głęboko nawilżające okłady ciała, zawierające najbardziej cenne składniki,
wyselekcjonowane specjalnie tak, aby chronić skórę odwodnioną i pozostawić
ją po zabiegu doskonale odżywioną i rozświetloną.

PILING NA CIAŁO
ESENCJA NEKTARU ODŻYWCZEGO CIAŁA ELEMIS

50min | 280zł

– FRANGIPANI
Aksamitna konsystencja Monoi Oil zapewnia super-nawilżenie, przesuszonej skóry.
Owĳamy Cię w kokon i trzymamy w cieple, podczas gdy wyrównujące nastrój
aromaty i oleje do pielęgnacji działają zbawiennie na twoją skórę.

ELEMIS INTENSELY CLEANSING SALT SCRUB

25min | 150zł

- LIME AND GINGER OR FRANGIPANI
Zapachowa sól delikatnie złuszcza martwe komórki skóry, działając stymulująco na
regenerację nowych komórek. Pozostawia skórę gładką niczym płótno, gotową do
wchłonięcia odżywczego olejku.

BODY: DETOX AND CELLULITE.
ELEMIS THOUSAND FLOWER DETOX WRAP

80min | 480zł
This nutrient-rich detox wrap uses the deeply nourishing Amber Balm to encourage
super skin health and powerful detoxification. It helps stimulate the elimination
process and restore equilibrium to leave you feeling completely reinvigorated.

ELEMIS TARGETED TONING TIGHTENER

80min | 480zł
A powerful blend of massage and detoxifying clay for targeted toning and tightening
on hips, thighs, abdomen and backs of arms. Clinically proven* to reduce the
appearance of cellulite after just one treatment.

GOLDEN BODY WRAP

80min | 480zł

Starting with a creamy scrub made from local ingredients to gently remove
impurities and dead skin cells, this is followed by a deeply moisturising body wrap,
incorporating the region’s most prized beneficial ingredients, especially designed to
address dehydrated skin and leave your skin exquisitely nourished and radiant.

BODY: SCRUBS AND WRAPS
ELEMIS BODY NECTAR NOURISHING WRAP

50min | 280zł

– FRANGIPANI
The velvety texture of the Monoi Oil o fers super-hydration, quenching a thirsty
skin. You are kept cocooned and warm while the mood-balancing aromatics and
skin conditioning oils do their work.

ELEMIS INTENSELY CLEANSING SALT SCRUB

25min | 150zł

- LIME AND GINGER OR FRANGIPANI
Fragranced salt will gently slough away dead skin cells, encouraging the
regeneration of new cells. It leaves a smooth and responsive canvas, ready to absorb
the deeply nourishing body oil.

MASAŻE.
MASAŻ TAJSKI

Dzięki specjalnej technice nasi doświadczeni terapeuci złagodzą stres
i napięcie, pozwalając Ci cieszyć się elastycznością i witalnością.

80min | 400zł

MASAŻ KLASYCZNY
50min | 220zł / 80min | 320zł
Pięć różnych wariantów masażu na każdą część ciała, aby pobudzić układ
nerwowy, krążenie i elastyczność, a także poprawić samopoczucie fizyczne
i psychiczne.
MASAŻ TKANKI GŁĘBOKIEJ
50min | 250zł / 80min | 390zł
Kiedy uwolnione zostaje napięcie mięśni, umysł i ciało są natychmiast
ożywione. Oddaj się w nasze ręce do intensywnego masażu skoncentrowanego
na uwalnianiu głębokich warstw mięśniowych
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

80min | 390zł
Ten odprężający masaż uwalnia napięcie dzięki penetrującemu ciepłu gładkich
kamieni i przy jednocześnie towarzyszącym zapachu czystych olejków
eterycznych.

TERAPEUTYCZNY MASAŻ HILOT

50min | 300zł / 80min | 450zł
Tradycyjne zabiegi Hilot łączą głęboki masaż poprawiający krążenie ciała,
redukujący ból mięśni i napięcie mięśniowe, ze świeżymi liśćmi bananowymi
i olejkami organicznymi, które pomagają usunąć punkty blokujące energię.

MASAŻ AJUWERDYJSKI

50min | 250zł / 80min | 390zł
Twój umysł, ciało i dusza pozostają zrównoważone i pogodne. Korzystanie
z kojących, tradycyjnych ajurwedyjskich ruchów masażu na ciele, stopach
i skórze głowy - przynosi głęboki stan równowagi ciała i umysłu.

MASAŻ AROMATERAPII
50min | 250zł / 80min | 390zł
Dzięki spersonalizowanym zapachom Twoje zmysły zostaną uwiedzione
- Twój umysł, ciało i dusza zostaną zregenerowane. Ucieknĳ od codziennego
świata dzięki całkowicie naturalnemu masażowi całego ciała - najwyższa
jakość, zdrowa przyjemność odżywi skórę, wyeliminuje toksyny, rozluźni
mięśnie i wzmocni system odpornościowy.

MASSAGES.
THAI MASSAGE
80min | 400zł
Using a specific technique, our expert therapists will alleviate stresses and
strains, allowing you to enjoy a wealth of stretching, flexibility and vitality
benefits.
CLASSIC MASSAGE
50min | 220zł / 80min | 320zł
Five diferent variations of massage stroke manipulate each part of the body
to stimulate the nervous system, improve circulation and flexibility, as well
as enhance physical and mental wellbeing.
DEEP TISSUE MASSAGE
50min | 250zł / 80min | 390zł
Muscles released, the mind and body are invigorated. The ultimate muscle
meltdown, put yourself in our hands for an intensive massage focused on
releasing deep muscle layers.
HOT STONE MASSAGE
80min | 390zł
This indulgent massage releases stored-up tension using the penetrating
warmth of pure essential oils, which are smoothed.
HILOT THERAPEUTIC MASSAGE
50min | 300zł / 80min | 450zł
Traditional Hilot treatments combine a deep massage improving body
circulation reducing muscle pain and muscle tension with the used of fresh
banana leaves and warm organic oil to help remove energy blocking points.
AYUVERDIC MUSCLE
RELEASE MASSAGE

50min | 250zł / 80min | 390zł

Your mind, body and soul are left balanced and serene. Using soothing,
traditional Ayurvedic massage movements on the body, feet and scalpbringing a deep sense of balance to body and mind.

AROMATHERAPY MASSAGE
50min | 250zł / 80min | 390zł
With personalized scents, your senses are seduced - leaving mind, body and
spirit reenergized. Escape from the everyday world with all-natural full-body
massage the ultimate healthy pleasure to nourish the skin, eliminate toxins,
relax muscles and strengthen the immune system.

USŁUGI
MANICURE & PEDICURE
DELUXE MANICURE

130zł

DELUXE PEDICURE

190zł

ESSENTIAN MANICURE

100zł

ESSENTIAN PEDICURE

130zł

Dzięki intensywnej eksfoliacji, masce i masażowi zabieg ten nawilży i odżywi skórę.
(lakier / lakier hybrydowy)
Ten pedicure rozpoczyna się od odświeżającej kąpieli stóp, kondycjonowania
i złuszczania naskórka. Stopy są następnie odżywione maską i rozpieszczane
relaksującym masażem. (lakier / lakier hybrydowy)

Zabiegi Essential niosą ukojenie stóp / dłoni. Obejmują modelowanie paznokci
i kondycjonowanie kutykuli oraz masaż i malowanie lakierem do paznokci.

USUNIĘCIE LAKIERU HYBRYDOWEGO
MALOWANIE PAZNOKCI

40zł
40zł

WOSKOWANIE
BRWI | WARGA GÓRNA / PODBRÓDEK | USZY / NOS
PACHY
RĘCE
ŁYDKI
CAŁE NOGI
BIKINI
BRAZYLĲSKI
KLATKA

20zł
40zł
60zł
40zł
80zł
60zł
100zł
120zł

HENNA:
RZĘSY / BRWI 20zł
HENNA BRWI I REGULACJA 40zł
HENNA BRWI I RZĘS + REGULACJA 50zł

BEAUTY SERVICES
MANICURE & PEDICURE
DELUXE MANICURE

With an intense exfoliation and mask, this treatment will hydrate and nourish the
skin. Complete the experience with a massage. (polish/gel polish)

130zł

DELUXE PEDICURE
190zł
This pedicure begins with a refreshing foot soak, conditioning cuticle treatment and
exfoliation. Feet are then nourished with a Mask and pampered with a relaxing massage.
polish/gel finish)
ESSENTIAN MANICURE

100zł

ESSENTIAN PEDICURE

130zł
Soothe and moistures your feet/ hands. All Essential treatments include nail shaping and
cuticle conditioning complete with a blissful massage and nail polish application.

SHELLAC REMOVAL
POLISH CHANGE

40zł
40zł

WAXING
EYEBROWS | LIP / CHIN | EARS / NOSE
UNDERARMS
ARMS
HALF LEGS
FULL LEGS
BIKINI
BRAZILIAN
BACK / CHEST

20zł
40zł
60zł
40zł
80zł
60zł
100zł
120zł

HENNA:
EYELASH / EYEBROW 20zł
EYEBROW TINT AND SHAPE 40zł
EYEBROW TINT + EYELASHES + SHAPE 50zł

EKSPRESOWE SPA
MANICURE & PEDICURE
25min | 150zł
MASAŻ PLECÓW
Odpręż się dzięki masażowi, który łączy rytmiczne uciskanie z niezwykłą
mieszanką olejków, która złagodzi napięcie i stres oraz zapewni
natychmiastową ulgę i relaks.
25min | 150zł
MASAŻ GŁOWY
Delikatny, odstresowujący masaż opuszkami palców, który poprawia krążenie,
usuwa napięcie i łagodzi bóle głowy.
25min | 180zł
ZABIEG NA TWARZ
Ten wprowadzający zabieg na twarz zapewni szybką i natychmiastową poprawę
stanu skóry twojej twarzy.
25min | 150zł
RELAKSUJĄCY MASAŻ STÓP
Wprowadź harmonię całego ciała dzięki tej energizującej terapii stóp i nóg.
Pobudzający masaż obejmujący naprężenia i masaż punktów naciągowych ożywi
i odnowi całe ciało. Równoważy i uspokaja umysł, zapewniając spokojny sen.
Gorące kompresy uzupełniają to leczenie.

EXPRESS SPA
MANICURE & PEDICURE
25min | 150zł
BACK MASSAGE
Unwind with a massage that combines rhythmic pressure and a blend of oils
to alleviate tension and stress and provide immediate relief and relaxation.
25min | 150zł
SCALP MASSAGE
Delikatny, odstresowujący masaż opuszkami palców, który poprawia krążenie,
usuwa napięcie i łagodzi bóle głowy.

EXPRESS FACIAL

25min | 180zł
This introductory facial will give a quick and instant pick-me up for dull, lifeless
skin.
25min | 150zł
RELAXING FOOT MASSAGE
Bring harmony to the entire body with this energizing foot and leg treatment.
A stimulating massage of the feet involving stretches and pressure points
massage will invigorate and renew the entire body. It balances and calms the
mind, assuring a peaceful night’s sleep. Hot compresses complete this treatment.

ETYKIETA
Zapraszamy gości do dokonywania rezerwacji z wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie
najlepszy czas i datę rezerwacji. Wymagane jest co najmniej 4-godzinne
powiadomienie o anulowaniu pojedynczej rezerwacji lub na 24-godzinny przed
w przypadku rezygnacji z rezerwacji dotyczących czterech lub więcej osób, aby
uniknąć pełnego obciążenia kosztami.
Zalecamy przybycie na 10 minut przed zabiegiem, aby móc rozpocząć Waszą podróż
w SPA w naszym Centrum Odnowy Biologicznej począwszy od korzystania z sauny,
łaźni parowej lub basenu. Późniejsze przybycie spowoduje skrócenie czasu zabiegu,
a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut zabieg zostaje odwołany i ponosi się za
niego pełne koszty. Jeśli nie odwołacie Państwo rezerwacji, zabieg zostanie
doliczony do rachunku.
Wellness i Spa promuje oazę spokoju i relaksu, dlatego korzystanie z telefonów
komórkowych na terenie SPA jest zabronione i wymagana jest cisza w celu
uszanowania innych gości.
Szlafroki i kapcie zostaną dostarczone dla zwiększenia uczucia Waszej wygody
i komfortu.
Miejsca w Centrum Wellness są oznaczone jako męskie i żeńskie. Dzieci mogą
korzystać z udogodnień pod nadzorem rodzicielskim, staramy się zapewnić
wszystkim naszym gościom korzystanie z uroków centrum ze specjalnym
uszanowaniem ciszy i spokoju. Obszary wspólne SPA dzielone są z innymi gośćmi
i personelem, prosimy zatem o korzystanie z zapewnionych przez nas szlafroków
i ręczników podczas poruszania się po tych miejscach.
Proszę nosić odpowiedni strój w saunie i łaźni parowej.
Przed przyjściem do SPA zalecamy pozostawienie biżuterii i kosztowności
w pokoju lub apartamencie.
Zabiegi są dostępne w godzinach 10:00-20:00
Płatność za zabiegi tylko w SPA.

ETIQUETTE
We welcome guests to book in advance to secure your preferred reservation time and
date.A minimum of 4 hours notice is required for cancellation of a single booking or 24
hours notice for bookings of four or more in order to avoid being charged in full. Late
arrival will shorten the procedure time, and if it is over 15 minutes late, the procedure
will be canceled and full costs will be charged. No show will be fully charged.
We recommend that you arrive 10 minutes prior to your treatment so you can
commence your spa journey starting in our Wellness facility (sauna, steam room and
pool) . Late appointments will result in a shorter treatment time.
The Wellness and Spa promotes an environment of tranquillity and relaxation,
therefore use of mobile phones is prohibited in the spa.
Robes and slippers have been provided for your convenience.
The Wellness Center areas are designated for male and female. Children may use
the facilities with parental guidance as we try to ensure that all our guests benefit from
the tranquillity of our surroundings. Areas are a shared space with other guests and
staff; we ask that you use robes and towels provided when moving around these areas.

Please wear proper attire for the sauna, streamroom and pool area.
We recommend that, you leave all jewelry in your room or suite
before coming to the spa.
Treatment are available form 10.00 am - 19.00 pm

HOTEL SOPOT

tel.: 58 882 80 28; e-mail: spa@hotelsopot.eu

