ZABIEGI NA TWARZ
FACE TREATMENT
MASAŻ TWARZY I GŁOWY | FACE AND SCALP MASSAGE
45min/110zł

Usuwa widoczne objawy stresu i złych emocji. Odżywia skórę oraz
nadaje jej kolorytu.
It removes visible signs of stress and negative emotions. It also
nourishes the skin and gives a nice color.
MASAŻ TWARZY OLEJKIEM ARGANOWYM
FACE MASSAGE WITH ARGAN OIL
30min/80zł

Naturalny efekt liftingu i poprawa kondycji skóry.
Natural lifting effect and improvement of skin condition.

GODZINY OTWARCIA
OPENING HOURS
Poniedziałek – Piątek | Monday – Friday : 15:00 – 21:00
Sobota | Saturday : 9:00 – 21:00

REZERWACJA:
Rezerwacji można dokonywać
telefonicznie +48 536 839 186 lub
bezpośrednio w recepcji Spa na 8
piętrze hotelu.

RESERVATION:
To make a reservation please
contact us via phone
+48 536 839 186 or in the Spa
reception (8th floor in the hotel).

PRZYGOTOWANIE:
Dla własnego komfortu i jako
formę wprowadzenia do procesu
relaksacji, sugerujemy wziąć ciepły
prysznic tuż przed zabiegiem.
Prosimy również o przybycie do
Royal Spa (8 piętro) 5 min. przed
umówioną wizytą aby uregulować
płatność.

PREPARATION:
For your own comfort and
relaxation introduction process we
advise you to take a warm shower
just before the treatment. Also,
please arrive at Royal Spa (8th
floor) 5 min. prior to the
treatment in order to set the bill.

ODWOŁANIE WIZYTY:
Prosimy o powiadomienie o
rezygnacji z zabiegu pracowników
Royal Spa nie później niż 2
godziny przed umówionym
terminem. W przypadku
nieodwołania wizyty lub odwołania
po czasie pobieramy opłatę w
wysokości 50% należności.

CANCELLATION:
To cancel treatment appointments
please notify Royal Spa no less
than 2 hours prior to the
appointment. If there is no
notification the client will be
charged 50% of the treatment fee.

WARTOŚCIOWE RZECZY
OSOBISTE:
Zalecamy nie nosić biżuterii w
trakcie zabiegu. Hotel nie ponosi
odpowiedzialności za stratę ubrań i
rzeczy wartościowych
pozostawionych na terenie Royal
Spa.
Uprzejmie informujemy, że korzystanie z
zabiegów odbywa się na Państwa
odpowiedzialność. Sugerujemy zapoznanie się z
ewentualnymi przeciwskazaniami przed
skorzystaniem z wybranego zabiegu.

ROYAL

Spa

BELONGINGS:
We recommend that you do not
wear jewellery during your visit.
The Hotel cannot take
responsibility for any loss of
valuables left in Royal Spa and
cannot be held liable for any such
loss.
Please take in consideration that all treatments
are provided at your own responsibility and a
full acknowledgement of all potential risks is
advised.

Royal Spa w Arche Hotel Krakowska
Al. Krakowska 237
02-180 Warszawa

Rezerwacja wizyt:
Tel. +48 536 839 186
Email: atsytsylina@arche.pl

MASAŻ | MASSAGE
KLASYCZNY | CLASSIC
30min/80zł | 60min/160zł | 90min/220zł

Łagodzi napięcia mięśniowe, działa relaksująco i odprężająco,
poprawia krążenie i metabolizm.
It relieves muscle tension and relaxes your body. It improves
blood circulation and metabolism.
RELAKSACYJNY| RELAXING
60min/160zł | 90min/220zł

Delikatny masaż eliminujący napięcie psychiczne i fizyczne,
przynoszący harmonię ciału i zapewniający spokojny sen.
It eliminates mental and psychical tension. Brings harmony to
your body and enhances your sleep.
SPORTOWY | SPORTS
30min/90zł | 60 min/180zł

Intensywny masaż zmniejszający zmęczenie organizmu powstałe
w wyniku uprawiania aktywności fizycznej.
It reduces the fatigue of body after physical activity.

MASAŻ ANTYCELLULITOWY BAŃKĄ CHIŃSKĄ
ANTI CELLULITE CUPPING THERAPY
60min/160zł | 90min/220zł

Ma działanie antycellulitowe, wyszczuplające i ujędrniające.
It has anti-cellulite, slimming and firming properties.
MASAŻ STÓP | FEET MASSAGE
30 min/80zł

Znacząco poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Stymuluje
zakończenia nerwowe zlokalizowane na stopach.
Significantly improves the physical and mental condition. It
stimulates the nerve endings located on the feet.
DRENAŻ LIMFATYCZNY MANUALNY
LYMPHATIC DRAINAGE
60min/160zł | 90min/220zł

MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ
HOT CHOCOLATE MASSAGE
60min/170zł | 90min/230zł

Relaksujący i odżywczy masaż ciała gorącą czekoladą.
Relaxing and nourishing body massage with heated chocolate.

Relaksujący masaż ciała z wykorzystaniem miodu.
Relaxing body massage with honey.

PRESOTERAPIA | PRESSOTHERAPY
30min/60 zł | 60min/100 zł

MASAŻ KOKOSOWY | COCO MASSAGE
60min/160zł | 90min/220zł

It is a combination of a massage and the usage of essential oils
from natural plants.

It is recommended for people complaining of back and neck pain, or
people who spend a long time in a sitting position.

Deeply relaxing massage with heated stones.

It improves blood circulation and lymphatic flow. It is recommended
for swellings or to reduce cellulite.

Compression massage consisting in exerting controlled pressure on
the body with the use of special cuffs with compressed air. With such
stimulation of lymphatic and blood vessels, the circulation of body
fluids improves, which accelerates the metabolism.

Polecany dla osób skarżących się na bóle pleców, karku lub spędzających
długi czas w pozycji siedzącej.

Głęboko relaksujący i odprężający masaż gorącymi kamieniami.

MASAŻ MIODEM | HONEY MASSAGE
60min/170zł | 90min/230zł

AROMATERAPEUTYCZNY | AROMATHERAPY
60min/160zł | 90min/220zł

PLECÓW, KARKU I RAMION | BACK, NECK AND SHOULDER
30min/80zł | 60min/160zł

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
HEATED STONES MASSAGE
60min/160zł | 90min/220zł

Usprawnia krążenie krwi i przepływ limfy. Zalecany przy obrzękach
oraz walce z cellulitem.

Masaż kompresyjny polegający na wywieraniu kontrolowanego
ucisku na ciało za pomocą specjalnych mankietów ze sprężonym
powietrzem. Dzięki takiej stymulacji naczyń limfatycznych oraz
krwionośnych poprawia się cyrkulacja płynów ustrojowych, co
wpływa na przyspieszenie metabolizmu.

Jest połączeniem masażu z naturalnymi roślinnymi olejkami
eterycznymi, czyli aromaterapią.

RYTUAŁY NA CIAŁO | BODY RITUALS

MASAŻE DLA DWOJGA | MASSAGES FOR TWO
60min/300zł | 90min/400zł

Każda z osób wybiera preferowany przez siebie masaż spośród całej
oferty.
Each person chooses their preferred massage from the entire offer.

Odżywczy i relaksujący masaż całego ciała ciepłym masłem
kokosowym.
Nourishing and relaxing body massage with warm coco butter.
MASAŻ MASŁEM SHEA | SHEA BUTTER MASSAGE
60 min 160zł, 90 min 220zł

Odżywczy i relaksujący masaż całego ciała ciepłym masłem shea.
Nourishing and relaxing body massage with warm shea butter.

