




Nieskazitelna przyroda, nadmorski klimat, bliskość  
do morza oraz ekologicznie czysta okolica sprawiają,  
iż w Gabinecie Spa “The Sun” panują idealne warunki 

do odnowy ciała oraz relaksu.

Nasza oferta zabiegowa umożliwi Państwu ogromne  
odprężenie, płynące również z bliskości natury.  

Urokliwy krajobraz, plaża oraz zielone,  
szumiące nadmorskie lasy stwarzają odpowiednie  
warunki do oderwania się od codziennego pędu  

i wsłuchania się w głąb siebie.

W gabinecie SPA mogą się Państwo poddać zabiegom 
leczniczym, regeneracyjnym, kosmetycznym oraz rytuałom 

indywidualnie dobranym do potrzeb każdego Gościa.

W trosce o Państwa samopoczucie oraz wysoki komfort, 
stosujemy wyłącznie kosmetyki wyprodukowane na bazie 

naturalnych składników.

Gabinet wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt  
zdrowotny, gdzie możemy wpłynąć na poprawę zdrowia, 

kondycji fizycznej oraz samopoczucia Naszych Gości.



Masaze czesciowe
Masaż liftingujący twarzy                                                                                25 min.  / 140 zł
Dedykowany dla każdego. Spokojne, przyjemne ruchy wykonywane podczas masażu  
pozwalają na głęboki relaks i znacząco wpływają na redukcję stresu.

Masaż klasyczny pleców                                                                           25 min.  / 140 zł 
Masaż relaksacyjny, redukujący stres.

Masaż stóp                                                                                                            25 min.  / 150 zł
Działa kojąco, regeneruje zmęczone stopy dając im uczucie lekkości.

ZABIEGI NA CIALO
Rytualy

Rytuał sezonowy                                                                                                                                                                                                                                                         80 min.  / 330 zł
Rytuał sezonowy składa się z peelingu na maśle shea oraz masażu relaksacyjnego również  
wykonywanego na maśle shea. Rytuał zapewnia głęboki relaks ciała i umysłu.

Rytuał rokitnikowy                                                                                       80 min.  / 350 zł
Rytuał składa się z peelingu oraz masażu wykonywanym na luksusowym oleju rokitnikowym. 
Regeneruje i nawilża skórę dzięki bogactwu witamin A, C, E. Polecany do skóry atopowej.

Masaze calego ciala
Masaż klasyczny                                                                                                                                                                50 min. / 190 zł
Terapeuta dostosowuje masaż do potrzeb Klienta. Masaż klasyczny regeneruje,  
zwiększa elastyczność mięśni oraz poprawia krążenie. Jest masażem o umiarkowanej sile.

Masaż gorącymi kamieniami                                                                                                                         50 min. / 210 zł
Połączenie technik masażu relaksacyjnego z podgrzanymi do odpowiedniej temperatury  
bazaltowymi kamieniami. Rozgrzewa ciało, rozluźnia mięśnie oraz pobudza krążenie.

Masaż relaksacyjny rokitnikowy                                                                                                                      50 min. / 210 zł
Masaż wykonywany na luksusowym oleju rokitnikowym. Regeneruje i nawilża skórę 
dzięki bogactwu witamin A, C, E. Polecany do skóry atopowej.

Masaż relaksacyjny na maśle shea                                                                                                                                                                50 min. / 240 zł
Propozycja dla osób, które czują się wyczerpane i żyją w ciągłym stresie. 
Głęboko nawilża i odżywia skórę.










