


W SPA & Wellness Kasprowy 
zabiegi wykonujemy na ekskluzywnych  

kosmetykach renomowanych marek

SAINT MALO

Saint Malo to marka kosmetyczna pochodząca  
z francuskiej Bretanii. Jest odkrywcą unikatowe-
go składnika w kosmetyce - ekstraktu z ostrygi, 
który ma wysoką skuteczność w opóźnianiu pro-
cesów starzenia. Preparaty tej marki odznaczają 
się bogactwem naturalnych składników aktyw-
nych, zmysłowymi zapachami i wyjątkową kon-
systencją.

MESOESTETIC

Mesoestetic to jeden z czołowych, światowych 
liderów w medycynie estetycznej i kosmetologii. 
Jest producentem i dystrybutorem wysokiej jako-
ści produktów ukierunkowanych na przeciwdzia-
łanie efektom starzenia, których rezultaty zosta-
ły udowodnione naukowo.

TEAM DR JOSEPH

Dr Joseph to w 100% naturalna, certyfikowana i 
organiczna marka kosmetyczna, która od 30 lat 
tworzona jest w Brunico, we Włoszech. W ko-
smetykach Team Dr Joseph spotykają się dwa 
światy: natury i aktualnych odkryć naukowych. 
Najczystsze składniki i najbardziej wyrafinowane 
technologie oparte na nanocząsteczkach i nano-
emulsjach. Ich synergiczne oddziaływanie roz-
pieszcza skórę, sprzyjając jej pięknu i zdrowemu 
funkcjonowaniu. 



P i e l ę g n a c j a  t wa r z y



ZABIEGI NA TWARZ SAINT MALO

HYDRA GOLD 
INTENSYWNE NAWILŻENIE

Zabieg ze szczególną dedykacją dla skóry odwodnionej, skłonnej do przesuszeń i narażonej na szkodliwe czynniki środowiska. 
Dzięki obecności kwasu hialuronowego i złotej algi maksymalizuje nawodnienie, zapewnia natychmiastowy, długotrwały efekt 
nawilżenia. Przywraca skórze komfort i elastyczność.

Czas: 60 min Cena: 330 zł

MARINE RADIANCE 
ROZŚWIETLENIE  

Zabieg polecany dla osób ze zmęczoną, pozbawioną blasku skórą. Wysokie stężenie składników aktywnych w postaci morskiego 
kolagenu, kawioru, czarnej trufli i 24 karatowego złota przywraca skórze promienny, świeży i młodszy wygląd. 

Czas: 60 min Cena: 360 zł

LIFT MARINE 
POPRAWA ELASTYCZNOŚCI I MAKSYMALNE WYGŁADZENIE
  
Zabieg o działaniu intensywnie ujędrniającym, polecany dla każdego rodzaju skóry, a zwłaszcza tej wymagającej poprawy ela-
styczności i wygładzenia. Połączenie kompleksu peptydowego z liftingującym masażem znacząco spłyca zmarszczki. Nadaje skórze 
miękkości i jedwabistości.

Czas: 70 min Cena: 420 zł

GLOBAL ANTI-AGE
LUKSUSOWY ZABIEG ANTI-AGE  
Rewitalizujący zabieg przeciwzmarszczkowy o wielokierunkowym działaniu, spowalniający procesy starzenia. Zawarty w nim wy-
ciąg z ostryg, w połączeniu z kolagenem morskim głęboko odżywia, napina i zwiększa jędrność skóry. Stymuluje syntezę kolagenu 
oraz wypełnia zmarszczki i linie mimiczne.

Czas: 70 min Cena: 460 zł

ZABIEGI NA TWARZ MESOESTETIC

AGE ELEMENT
KOMPLEKSOWY SPERSONALIZOWANY ZABIEG ANTI-AGING
 
Innowacyjny zabieg estetyczny przeciwdziałający efektom starzenia. Działa poprzez modulację mechanizmów epigenetycznych, 
dzięki czemu skóra odzyskuje zdolność samo odnawiania. Zabieg łączy w sobie elementy peelingu, silnie liftingującego masażu  
 i intensywnego odżywienia skóry. Wykorzystuje cztery rodzaje aktywatorów: rozjaśniających koloryt, ujędrniających, redukują-
cych zmarszczki oraz poprawiających gęstość skóry.

Czas: 70 min Cena: 480 zł

MESOECLAT
GLOBALNY ZABIEG ESTETYCZNY Z EFEKTEM LIFTINGU

Doskonały zabieg bankietowy, dający natychmiastowy efekt rewitalizacji skóry. Oddziałuje głęboko i bezpośrednio na oznaki sta-
rzenia i zmęczenia, poprawiając wygląd i kondycję skóry już po pierwszym zabiegu. 

Czas: 60 min Cena: 390 zł

Dla lepszej aplikacji substancji aktywnych w zabiegu może zostać zastosowana procedura mikronakłuwania za pomocą urządzenia 
M-PEN[pro]  

Czas: 80 min Cena: 490 zł

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA M-PEN[PRO]  

Zabieg mezoterapii mikroigłowej pomaga w utrzymaniu jędrności i gęstości skóry, minimalizuje zmarszczki, rozszerzone pory oraz 
niedoskonałości. Urządzenie umożliwia automatyczne nakłuwanie tkanki, co pozwala na aplikację w jej głąb substancji aktywnych 
zawartych w wysokiej jakości koktajlach. 

Czas: 50 min Cena: 340 zł



MĘSKA STREFA PIELĘGNACJI

BIO PURIFYING TEAM DR JOSEPH
INTENSYWNIE OCZYSZCZAJĄCY ZABIEG DLA MĘŻCZYZN

Wyjątkowa terapia oczyszczająca dla skóry wymagającej usunięcia toksyn, zwężenia porów oraz efektu zmatowienia. Zawarte  
w nim aktywne składniki roślinne sprzyjają wyrównaniu struktury skóry i zmniejszeniu tendencji do przetłuszczania się. 

Czas: 60 min Cena: 360 zł

BIO EXPRESS LIFT TEAM DR JOSEPH
EKSPRESOWY POWER LIFT DLA MĘŻCZYZN

Mocny, naturalny i wysoce efektywny zabieg dla głębokiego odżywienia oraz ujędrnienia skóry. Oprócz dwóch masaży wspoma-
gających układ limfatyczny, zabieg wzbogacony energetyzującym serum, intensywną maską oraz ciepłym kompresem ziołowym. 

Czas: 60 min Cena: 390 zł

ZABIEGI NA TWARZ TEAM DR JOSEPH

BIO PURIFYING TEAM DR JOSEPH
DETOX I OCZYSZCZENIE
Wyjątkowy zabieg oczyszczający dla skóry wymagającej usunięcia toksyn, zwężenia porów oraz efektu zmatowienia. Zawarte  
w nim aktywne składniki roślinne sprzyjają wyrównaniu struktury skóry i zmniejszeniu tendencji do przetłuszczania się. 

Czas: 60 min Cena: 360 zł

BIO POWER LIFTING TEAM DR JOSEPH 
POPRAWA OWALU I ODBUDOWA SKÓRY 
Intensywny zabieg z biodynamicznym masażem liftingującym, wykonywanym ciepłymi stemplami ziołowymi i szklaną bańką.  
Zabieg jest połączeniem intensywnej przebudowy skóry, ujędrnienia i rozświetlenia, a także jej głębokiego dotlenienia.

Czas: 80 min Cena: 480 zł

MASAŻ KOBIDO

MASAŻ TWARZY KOBIDO
NIECHIRURGICZNY LIFTING TWARZY
Japoński masaż KOBIDO to intensywnie liftingująca i stymulująca technika masażu twarzy, szyi i dekoltu, oddziałująca na po-
wierzchnię skóry, jej głębsze warstwy oraz mięśnie. Indywidualnie dobrana intensywność masażu, gwarantuje skuteczne ujędrnie-
nie i zwiększenie gęstości skóry. Masaż poprawia owal twarzy, spłyca zmarszczki i bruzdy.

Czas: 60 min Cena: 330 zł

EKSKLUZYWNA CEREMONIA KOBIDO
HOLISTYCZNA PIELĘGNACJA TWARZY
Połączenie masażu KOBIDO i limfatycznego drenażu kamieniami GUA-SHA z azjatycką pielęgnacją twarzy. Rytuał oparty na luksu-
sowych kosmetykach, aromaterapii oraz głęboko relaksujących dźwiękach KOSHI. To unikatowa i kompleksowa ceremonia, przy-
nosząca efekt odmłodzenia, relaksu i poprawy samopoczucia.

Czas: 90 min Cena: 580 zł



Pielęgnacja  cia ła



RYTUAŁY SPA | ZABIEGI NA CIAŁO

PODRÓŻ NA SYCYLIĘ
OCZYSZCZENIE I REGENERACJA
Dla tych, których ciało potrzebuje oczyszczenia i regeneracji. Rytuał pochodzący ze słonecznej włoskiej wyspy. Oczyszczające  
i złuszczające działanie peelingu z pyłu wulkanicznego, połączone z odżywczą maską oraz regenerującym masażem na maśle,  
z opuncją figową i kwiatem pomarańczy.

Czas: 90 min Cena: 480 zł

PODRÓŻ DO JAPONII
NAWILŻENIE I RELAKS
Rytuał dla osób potrzebujących bezkompromisowego relaksu i nawilżenia skóry. Zabieg z remineralizującym peelingiem z muszli 
ostryg, połączony z nawilżającymi właściwościami maski, na bazie oleju z bawełny i ryżu. Na zakończenie masaż na ultra- odżyw-
czym oleju z zielonej herbaty i glonów wakame.

Czas: 90 min Cena: 480 zł

PODRÓŻ NA BALI
ROZŚWIETLENIE I UJĘDRNIENIE
Dla osób, których ciało potrzebuje konturowania, a skóra blasku. Rytuał rozświetlająco-modelujący, na bazie peelingu z owoców 
noni i kokosa, o niebywale egzotycznym zapachu oraz masce z kwiatami hibiskusa, posiadającej właściwości ujędrniające i pozo-
stawiającej na ciele perłową poświatę. Zabieg zakończony głęboko relaksującym masażem.

Czas: 90 min Cena: 480 zł

PODRÓŻ W TATRY
ODMŁODZENIE I REGENERACJA
Dla osób, których ciało potrzebuje bioregeneracji. Otulająca i pełna relaksu podróż w głąb Tatr. Rytuał bazujący na peelingu z soli 
i glinki, masce z algi polarnej, posiadającej innowacyjne działanie anti-aging oraz masażu wykonanym na kremie zawierającym 
prozdrowotny różeniec górski.

Czas: 90 min Cena: 480 zł

BIO GLOBAL BODY TEAM DR JOSEPH  
DETOKSYKACJA I POPRAWA JAKOŚCI SKÓRY
Zabieg, który swoją wysoką skuteczność zawdzięcza odpowiednio połączonym wyciągom z bioorganicznych roślin. Zabieg składa 
się z drenażu, peelingu enzymatycznego, detoksykującego okładu z alg oraz stymulującego masażu szklanymi bańkami. Daje on 
maksymalny efekt ujędrnienia, wygładzenia i redukcji cellulitu. 

Czas: 90 min Cena: 480 zł

ZABIEGI DEDYKOWANE CIAŁU

PEELING CIAŁA 
Głęboko oczyszczający zabieg, pozwalający przywrócić skórze jedwabistą gładkość i poprawić jej koloryt. 
Polecany przed zabiegami na ciało. 

Czas: 25 min Cena: 180 zł

KĄPIEL SPA
Odżywcza i regenerująca kąpiel w soli algowo - termalnej, połączona z relaksującym działaniem aromaterapii. 
Polecana przed zabiegami na ciało.

Czas: 25 min Cena: 180 zł



MASAŻE CIAŁA

AUTORSKI MASAŻ KASPROWY
Autorski schemat masażu, wykorzystujący różnorodne techniki relaksacyjno - terapeutyczne. Wzbogacony o aromatyczne, ciepłe 
kompresy oraz masaż obejmujący stopy, dłonie i głowę. Gwarantuje stan głębokiego odprężenia oraz jedwabiście gładką skórę. 
Wykonywany na ekskluzywnym, naturalnym maśle shea.

Czas: 80 min Cena: 480 zł

„PODRÓŻ MARZEŃ” SAINT MALO
Masaż ciała oparty o techniki relaksacyjno - drenujące. Redukuje napięcie, stres i wspomaga oczyszczanie organizmu z nadmiaru 
toksyn. Wykonywany na odżywczym produkcie marki Saint Malo.

Czas: 50 min Cena: 330 zł

MASAŻ CZEKOLADOWY
Zmysłowy, kojący masaż całego ciała wykonywany na regeneracyjnym oleju z ziaren kakaowca i aromatycznej czekoladzie, która 
oprócz właściwości upiększających skórę, znana jest jako skuteczny afrodyzjak.

Czas: 50 min Cena: 320 zł

MASAŻ ŚWIECĄ 
Masaż łączący naturalne, aromatyczne zapachy z odżywczymi olejkami. Doskonale relaksuje, a światło świecy i unosząca się woń 
olejków wprowadzą ciało i umysł w stan głębokiego odprężenia.

Czas: 50 min Cena: 310 zł

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Relaksacyjny masaż łączący techniki manualne z oddziaływaniem rozgrzanych kamieni wulkanicznych. Ciepło kamieni wpływa 
pozytywnie na oczyszczenie i dotlenienie tkanek. Masaż polecany dla osób zmęczonych i zestresowanych.

Czas: 50 min Cena: 310 zł

MASAŻ KLASYCZNY
Najbardziej znany rodzaj masażu, który wykorzystuje sekwencje określonych ruchów. Działa przeciwbólowo, reguluje napięcia 
mięśniowe, dotlenia i stymuluje tkanki.

Czas: 25 min Cena: 180 zł
Czas: 50 min Cena: 290 zł

MASAŻ SPORTOWY
Masaż intensywnie odbudowujący mięśnie po wzmożonym wysiłku. Rozluźnia i likwiduje napięcia powstałe w skutek uprawiania 
aktywności fizycznej, daje poczucie ulgi, a także zabezpiecza przed kontuzjami.

Czas: 25 min Cena: 200 zł
Czas: 50 min Cena: 310 zł

MASAŻ TERAPEUTYCZNY 
Specjalistyczna terapia, stanowiąca połączenie indywidualnie dobranych technik masażu, które pozwalają zlikwidować napięcia 
mięśni oraz dolegliwości bólowe. Masaż polecany wszystkim, którzy zmagają się z problemami w obrębie kręgosłupa oraz innymi 
dysfunkcjami narządu ruchu.

Czas: 50 min Cena: 330 zł

MASAŻ MODELUJĄCO – ANTYCELLULITOWY 
Intensywny masaż, poprzedzony szczotkowaniem ciała, który dotlenia skórę, rozbija strukturę tkanki tłuszczowej oraz aktywuje 
proces jej spalania. Wykonywany przy użyciu bańki chińskiej, działa intensywnie drenująco i antycellulitowo. 

Czas: 50 min Cena: 360 zł

MASAŻ STÓP
Relaksacyjny masaż, pobudza i stymuluje receptory, przynosi ulgę zmęczonym stopom. 

Czas: 25 min Cena: 180 zł

DZIECI W SPA

MASAŻ KIDS
Delikatny masaż wykonywany na naturalnym oleju kakaowym, zmieszanym z prawdziwą czekoladą. Cudowne, otulające doświad-
czenie dla naszych najmłodszych Gości.*
Po masażu SŁODKA NIESPODZIANKA 
*Masaż dla dzieci do 13 r.ż., wykonywany pod opieką rodzica bądź opiekuna.

Czas: 25 min Cena: 160 zł



VIP ROOM
Pokój VIP to pełne luksusu i komfortu miejsce stworzone do celebrowania wspólnych chwil. Wyposażony w saunę suchą, 

wannę przeznaczoną do odprężających, aromatycznych kąpieli, obszerną strefę wypoczynku oraz łóżka do masażu. 
Unikatowe zabiegi i rytuały przeprowadzane w kameralnej przestrzeni pokoju VIP zapewniają relaks 

i pielęgnację na najwyższym poziomie.*

PAKIETY W STREFIE VIP

Podróż po Młodość
Seans w saunie VIP / aromatyczna kąpiel w mleku / peeling ciała z muszlami ostryg / nawilżająca maska na ciało na bazie oleju z 
bawełny i ryżu / masaż drenująco- relaksacyjny / zabieg na twarz Saint Malo / upominek kosmetyczny.
Prosecco i słodki poczęstunek.

Czas: 180 min Cena: 980 zł za osobę

Podróż po Radość
Seans w saunie VIP / aromatyczna kąpiel w mleku / peeling ciała / masaż ciepłą czekoladą. 
Prosecco i słodki poczęstunek.

Czas: 150 min Cena: 760 zł za osobę

Pakiet dla Dwojga
Seans w saunie VIP / aromatyczna kąpiel w mleku i płatkach róż / masaż dla dwojga.
Prosecco i słodki poczęstunek.

Czas: 120 min Cena: 580 zł za osobę

Pakiet dla Przyjaciół
Seans w saunie VIP / aromatyczna kąpiel w algach / masaż twarzy KOBIDO.
Prosecco i słodki poczęstunek.

Czas: 120 min Cena: 580 zł za osobę

*Każdy z zabiegów Menu SPA, po wcześniejszej rezerwacji, może zostać wykonany w VIP ROOM za dodatkową opłatą 50 zł od 
osoby.

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM APARATURY

ICOONE Laser® to innowacyjne urządzenie do nieinwazyjnego niwelowania tkanki tłuszczowej. Skuteczna metoda mo-
delowania sylwetki, walki z cellulitem, luźną skórą, obrzękami limfatycznymi oraz wszelkimi oznakami starzenia się skóry.

ICOONE® LASER NA CIAŁO
WYSZCZUPLENIE I MODELOWANIE SYLWETKI

Programy ICOONE Laser® na ciało przeznaczone są do redukcji cellulitu, modelowania sylwetki, redukcji głęboko zlokalizowanych 
złogów tłuszczu, ujędrniania, drenażu oraz przywrócenia prawidłowego metabolizmu.
Każdy zabieg składa się z 2 etapów. Rozpoczyna się 20-minutowym programem bazowym na całe ciało z odpowiednio dobranym 
programem terapeutycznym. Następnie stosuje się 10- minutowe fokusy, które ukierunkowane są na konkretną strefę zabiegową  
i służą rozwiązaniu indywidualnego problemu np.: modelowaniu pośladków, wyszczupleniu ud, ujędrnieniu skóry kolan.

Czas trwania pojedynczego zabiegu: program bazowy 20 min.

+2 fokusy po 10 min. Cena: 350 zł
  pakiet 5 zabiegów: 1650 zł*
  pakiet 10 zabiegów: 3150 zł*

*Przy zakupie pakietu strój do zabiegu i miesięczny karnet na siłownię GRATIS

ICOONE® NA TWARZ
STYMULACJA I UJĘDRNIENIE

Programy ICOONE® na twarz działają liftingująco, drenująco, poprawiają owal twarzy, redukują zmarszczki, ujędrniają skórę  
i poprawiają jej koloryt.

Czas trwania zabiegu: 50 min. Cena: 250 zł
pakiet 5 zabiegów: 1150 zł
pakiet 10 zabiegów: 2250 zł

+3 fokusy po 10 min. Cena: 400 zł
  pakiet 5 zabiegów: 1800 zł*
  pakiet 10 zabiegów: 3600 zł*

+4 fokusy po 10 min. Cena: 450 zł
  pakiet 5 zabiegów: 2100 zł*
  pakiet 10 zabiegów: 4000 zł*



ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE

SZWAJCARSKI PEDICURE MAVEX Z CERTYFIKATEM MEDYCZNYM
To zabieg usuwający popękany i zrogowaciały naskórek. 
Komfortowy i przyjemny, nadający niezwykłą miękkość stopom.

Czas: 45 min Cena: 180 zł

AKSAMITNE DŁONIE
„rękawiczki” pielęgnacyjne na dłonie

Czas: 15 min Cena: 80 zł (jako dodatek do zabiegu)
Czas: 25 min. Cena: 150 zł

AKSAMITNE STOPY
„skarpetki” pielęgnacyjne na stopy

Czas: 15 min Cena: 80 zł (jako dodatek do zabiegu) 
Czas: 25 min. Cena: 150 zł

WITALNOŚĆ DLA OCZU
zabieg pielęgnacyjny na okolicę oczu

Czas: 15 min Cena: 80 zł (jako dodatek do zabiegu)
Czas: 25 min. Cena: 160 zł

PEELING KAWITACYJNY
nieinwazyjne oczyszczanie

Czas: 10 min Cena: 80 zł (jako dodatek do zabiegu)

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z USŁUG 
W STREFIE SPA

A. Korzystanie z usług Kasprowy SPA jest równoznaczne 
z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

B. Korzystanie z usług strefy SPA wymaga uprzedniego 
wypełnienia i podpisania ankiety zdrowotnej i jest równo-
znaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma 
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabie-
gu. Personel nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje 
zabiegów, wykonanych pomimo istniejących przeciwwska-
zań, które nie zostały ujawnione.

C. Pracownik SPA ma prawo odmówić wykonania zabie-
gu, jeżeli wystąpi przeciwwskazanie do jego wykonania.

D. Klientem Strefy  SPA może zostać osoba pełnoletnia, 
bądź niepełnoletnia wyłącznie za pisemną zgodą rodzica 
bądź opiekuna – w takim wypadku ankietę zdrowotną wy-
pełnia rodzic lub opiekun.

E. Zabiegi dla osób niepełnoletnich do 13 roku życia wy-
konywane są w obecności rodzica bądź opiekuna. 

F. Wszystkie zabiegi są odrębnie płatne – zgodnie z cen-
nikiem SPA.

G. Za usługi świadczone w strefie SPA płatności doko-
nuje się w recepcji hotelowej lub recepcji SPA gotówką lub 
kartą płatniczą.

H. Gość hotelowy może wydać dyspozycję przelania ob-
ciążenia na pokój, w którym jest zameldowany za produkty i 
usługi zakupione w Kasprowy SPA, po uprzedniej preautory-
zacji na karcie kredytowej na recepcji głównej. Rachunek ten 
zostanie uregulowany w dniu wyjazdu z hotelu.

I. Zamiar wykupienia zabiegu należy zgłosić w recepcji 
SPA przed planowanym zabiegiem.

J. Zalecamy rezerwację usług przynajmniej na kilka dni 
przez planowanym terminem. W przypadku braku wcze-
śniejszej rezerwacji Klient może skorzystać z usług aktualnie 
dostępnych. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu 
przez obsługę dostępności terminu.

K. W trosce o wysoką jakość usług Klient jest zobowią-
zany przyjść 15 minut przed umówioną godziną zabiegu  
w celu wypełnienia karty konsultacyjnej.

L. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpo-
częcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość 
spóźnionych minut.

M. W momencie, gdy Klient zarezerwuje godzinę i nie 
stawi się na zabieg, zostaje obciążony kwotą pieniężną sta-
nowiącą rekompensatę w wysokości 100 PLN za każdą godzi-
nę zajętą pod zabieg.

N. Zabieg można odwołać bezpłatnie w recepcji SPA nie 
później niż sześć (6) godzin przed ustalonym terminem.

O. W przypadku odwołania zabiegu, w czasie krótszym 
niż sześć (6) godzin przed ustalonym terminem, Klient  jest 
zobowiązany do zapłaty kwoty pieniężnej stanowiącej re-
kompensatę za brak odwołania zarezerwowanego zabiegu 
w wysokości 100 PLN za każdą godzinę zajętą pod zabieg.

P. Przebywanie w strefie SPA osób nietrzeźwych, będą-
cych pod wpływem substancji odurzających lub psychoak-
tywnych jest zabronione.

Q. Zastrzega się prawo do przerwania zabiegu przez 
pracownika SPA jeżeli spotka się on z niestosownym zacho-
waniem Klienta.

R. Personel zastrzega sobie prawo zmiany terminu za-
rezerwowanego zabiegu na 24 godziny przed wyznaczonym 
terminem.

S. Personel SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
wartościowe pozostawione w strefie SPA.

T. Kasprowy SPA zastrzega sobie prawo do zmiany ofer-
ty usług, produktów oraz godzin otwarcia.

U. W strefie SPA prosimy o zachowanie ciszy i nieużywa-
nie telefonów komórkowych.




