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PIELĘGNACJA
TWARZY SZYI I DEKOLTU
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Lifting bez skalpela –
mezoterapia bezigłowa

 
Zabieg z użyciem maszyny 

Eksfoliacja i delikatny lifting w pierwszym etapie
zabiegu pozwala na pełne zaabsorbowanie
wszystkich składników aktywnych.
Aplikacja dobranej do typu cery ampułki - przy  
 użyciu urządzenia Skin Shooter - pozwala na
uzyskanie spektakularnych i natychmiastowych
efektów: nawilżenia, zagęszczenia, odmłodzenia,
rozświetlenia  i liftingu.

WYGŁADZENIE . SILNY LIFTING . REGENERACJA
Zabieg z wykorzystaniem urządzenia Skin Shooter
łączącego w sobie mezoterapie bezigłową i
elektrostymulację mięśni mimicznych twarzy.
Zabieg składa się z 2 etapów: 

1.

2.

Terapia dla skóry dojrzałej
- Ultimate Time Solution -

ELIKSIR MŁODOŚCI
Ekskluzywny, odmładzająco - regenerujący rytuał z
unikalnym masażem na mięśniach twarzy, na bazie
hormonów algowych, wyciągu z figi egipskiej oraz kwasu
hialuronowego. Pomoże zatrzymać czas, dając efekt
biologicznego liftingu.

Intensywna terapia
nawilżająca - Hydra 3HA -

BARDZO SILNE NAWILŻENIE
Nawilżająco-odmładzający rytuał stworzony w celu
nawodnienia każdego typu cery. Innowacyjny składnik
zawarty w kosmetykach - ekstrakt z Borowika Szlachet-
nego - wpływa na wzrost syntezy kwasu hialuronowego,
działa antyoksydacyjnie oraz reaktywuje pamięć wodną.
Już po pierwszym zabiegu skóra uzyskuje wzrost
nawilżenia o 71%.

Klapp | 75 min | 390 zł

Thalgo | 90 min | 380 zł

Sothys | 75 min | 350 zł

KOBIDO - liftingujący
masaż twarzy

jest alternatywą dla medycyny estetycznej

MEDYCYNA NATURALNA . MODELOWANIE . RELAKS
Japoński intensywny masaż twarzy oraz głowy. Redukuje
zmarszczki mimiczne i poprawia owal twarzy. Połączenie
drenażu limfatycznego, akupresury i przede wszystkim
technik liftingujących przynosi niewiarygodne efekty i

 70 min | 260 zł

Skóra w blasku zdrowia
- C Pure Face Infusion -

REGENERACJA . ROZJAŚNIENIE
Prawdziwa bomba witaminowa dla Twojej skóry.
Zabieg z witaminą C o silnym działaniu antyoksydacyj-
nym. Zwalcza wolne rodniki oraz stymuluje syntezę
kolagenu. Witamina C jest idealna w pielęgnacji cery
naczyniowej i z trądzikiem różowatym, poprawia gojenie
oraz rozjaśnia przebarwienia.

Klapp | 75 min | 370 zl

PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU
RYTUAŁY PIELĘGNACYJNE
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PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU
RYTUAŁY PIELĘGNACYJNE

Peel & Go
– Asa Peel - Zabieg z użyciem a i b - hydroksykwasów (salicylowego,

winnego, glikolowego, cytrynowego oraz mlekowego), 
 po których bezpiecznie możemy wrócić do codziennych
obowiązków. Skóra jest oczyszczona i odświeżona bez
efektu łuszczenia się. Na twarzy widać natychmiastowy
efekt silnego liftingu i ujędrnienia.

INTENSYWNA ODNOWA . BIOSTYMULACJA

Klapp | 60 min | 340 zł

Odmłodzenie i regeneracja
– A Classic Retinol – 

elastyczność skórze.

Kuracja przeznaczona dla skóry dojrzałej i słabo
nawilżonej. Najbardziej aktywna postać witaminy A
zawarta w produktach odpowiada za syntezę kolagenu
 i zahamowanie procesu starzenia się skóry.
Zabieg zregeneruje naskórek i przywróci

Klapp | 60 min | 290 zł

Komfort i ukojenie –
SPA™ Thermal Water – Zabieg łagodzący podrażnienia, dzięki któremu skóra

wrażliwa poczuje się komfortowo i odzyska spokój.
Preparaty biorące udział w pielęgnacji są bezzapachowe,
hypoalergiczne, a połączenie ich z wodą termalną
zapewnia ochronę przed szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi. Zabieg odbywa się przy użyciu
porcelanowych łyżeczek masujących.

WYCISZENIE CERY NADWRAŻLIWEJ I NACZYNIOWEJ

Sothys | 75 min | 270 zł

Organiczna pielęgnacja
twarzy Łagodzący zabieg na twarz dla osób z cerą wrażliwą i

naczyniową. Wyciąg z szarotki alpejskiej, malwy,
rumianku, żywokostu lekarskiego oraz botanicznego
kwasu hialuronowego bardzo skutecznie spełniają swoje
funkcje dając szybki i skuteczny efekt łagodzenia
podrażnionej skóry. Zabieg bezpieczny dla kobiet w ciąży.

ŁAGODZENIE I UKOJENIE

Team dr Joseph | 75 min | 270 zł

Zabieg sezonowy
lato/zima

ROZŚWIETLENIE . DOTLENIENIE
Zabieg na twarz w pełni inspirowany naturą. Koktajl
oryginalnych składników aktywnych o smakowitym
zapachu, tworzy przyjemną i relaksującą atmosferę.
Zabieg przeznaczony jest dla skór, które potrzebują
natychmiastowego rozświetlenia i relaksu.

Sothys | 60 min | 250 zł
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3 kroki do rewitalizacji
skóry – Collagen Lift – 3 stopniowa, intensywnie regenerująca kuracja, która

dzięki aktywności kolagenu zwiększa elastyczność i
poprawia strukturę skóry.

TERAPIA KOLAGENOWA

Klapp | 50 min | 220 zł

S.O.S. dla cery
zanieczyszczonej

i żeń-szenia.

EKSPRESOWY ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO-
ROZŚWIETLAJĄCY.
Krótka aplikacja peelingu z kwasem salicylowym
przygotowuje skórę do przyjęcia najcenniejszych
składników pochodzących z algi Laminaria Japonica.
Zamknięciem szybkiej i skutecznej pielęgnacji jest
aplikacja serum na bazie odżywczego ekstraktu miodu

Klapp | 50 min | 220 zł

ABC
skóry

Nawilżający
Łagodzący
Regulujący

PODSTAWA PIELĘGNACJI
Zabiegi dobierane indywidualnie do potrzeb cery.
Mogą stanowić samodzielny zabieg lub być wstępem
do rytuałów pielęgnacyjnych.Klapp, Sothys | 50 min | 200 zł

Odżywczy
Rozjaśniający peeling owocowy –
Glysalac

Express Lift – Extreme
Deep Cleansing Massage Liftingujący autorski masaż twarzy, połączony z

biologiczną aktywnością peelingu, wzbogacony o
hydrożelowe, drenujące płatki pod oczy i maskę
kremową. Daje natychmiastowy efekt pełnej i napiętej
skóry twarzy.

ODMŁODZENIE . DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE

Klapp | 50 min | 250 zł

PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU
ZABIEGI KLASYCZNE

Oczyszczanie manualne Zabieg oczyszczający skórę z zaskórników, połączony z
peelingiem kawita-cyjnym lub klasycznym, oraz maską
dobraną indywidualne do potrzeb skóry.90 min | 260 zł
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ZABIEGI
NA CIAŁO
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Aromatyczny rytuał, w którym produkty do masażu,
peelingu i maski otrzymują wybraną przez Państwa
esencję zapachową. Całość rytuału składa się z peelingu,
masażu relaksującego i nawilżająco-odżywczej maski.

Wyjątkowy, pielęgnacyjny rytuał inspirowany tradycjami
japońskimi. Zabieg rozpoczyna peeling z wyciągiem z
kwiatów wiśni i pudrem ryżowym, wykonany za pomocą
złuszczających rękawic. Następnie odżywczy i modelu-
jący masaż całego ciała a także specjalny odprężający
masaż stóp. Całość w relaksującej atmosferze aromatów
kwiatów wiśni i lotosu.

Podróż po dalekim
wschodzie – Indoceane - Niezwykła wycieczka w krainy luksusu i piękna, podczas

której poznasz filozofię Chin, Egiptu, basenu Morza
Śródziemnego i Indii. Podróż rozpoczyna się peelingiem
całego ciała, kolejny krok to egipska kąpiel w płatkach
róż, o słodkim pudrowym zapachu, a następnie masaż
luksusowym olejkiem inspirowany Ayurwedą. Rytuał
kończy się nałożeniem jedwabistej maski, która odżywia,
nawilża i wygładza skórę.

ZMYSŁOWY RELAKS.

Thalgo | 120 min | 380 zł

Magia
aromatów

Sothys | 110 min | 350 zł

Ogrody Japonii –
Hanakasumi –

Sothys | 80 min | 330 zł

Doznania
orientu

Po zabiegu otrzymasz w prezencie kamień z glinki, który
doskonale sprawdzi się w domowej pielęgnacji ciała.

Rewitalizujący rytuał inspirowany orientem o zapachu
kadzidła, mirry i bursztynu. Doskonale oczyszcza,
wygładza i odżywia ciało. Zabieg rozpoczyna peeling
na bazie detoksykującego syropu z wyciągiem z mydlicy
białej i ananasa, który przygotowuje ciało do dalszego
złuszczania za pomocą kamienia z glinki. Po zmyciu
ciała wykonany jest masaż z elementami rozciągania,
który daje efekt głębokiego odprężenia i  rozluźnienia.

Sothys | 70 min | 300 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
RYTUAŁY RELAKSACYJNE

Organiczny zabieg
ujędrniający

Na tak przygotowane ciało układany jest okład z alg z
dodatkiem wąkrotki azjatyckiej i soli z morza martwego.   
 na zakończenie wykonany jest delikatny masaż ciała.

DETOKSYKACJA . GLOBALNA POPRAWA JAKOŚCI SKÓRY.
Zabieg, który swoją wysoką skuteczność zawdzięcza
odpowiednio połączonym, wzajemnie uzupełniającym się 
 wyciągom z bio-organicznych roślin, stworzonych przez
naturę do walki z cellulitem. Kuracja składa się z wstępnej
stymulacji krążenia krwi i limfy, aby odpowiednio przygo-
tować ciało do pozbycia się toksyn. Kolejnym etapem jest
peeling enzymatyczny wykonany przy użyciu rękawicy.

Team dr Joseph | 80 min | 340 zł
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Zabieg wykonany przy użyciu aparatu drenującego
BOAMAX, wzmacnia efekt antycellulitowy oraz ujędrnienia, 

Zabieg drenujący
75 min | 300 zł

Zabieg podstawowy
75 min | 260 zł

Masaż podciśnieniowy i drenaż limfatyczny wykonany
przy użyciu specjalnego aparatu i żelu modelującego.
Wspomaga redukcję cellulitu oraz likwiduje obrzęki.

BOA MAX

30 min | 140 zł

Intensywne wyszczuplenie i ujędrnienie to efekt połącze-
nia zabiegu z silnym masażem brzucha, ud i pośladków.

Zabieg silnie wyszczuplający
110 min | 340 zł

Dynamiczny masaż przyspieszający procesy metabolicz-
ne oraz detoksykacyjne organizmu. Zakresem obejmuje
uda, pośladki oraz brzuch.  Masaż jest wykonany na bazie
rzeźbiącego olejku o działaniu antycellulitowym

Masaż modelujący

60 min | 280 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
MODELOWANIE

Zabiegi z wykorzystaniem
algowej maski GUAM

Każdy z zabiegów jest poprzedzony peelingiem.

GUAM - włoska marka tworząca produkty na bazie alg
morskich o działaniu intensywnie ujędrniającym,
antycellulitowym, nawilżającym i detoksykującym.

nanym peelingu na ciało zostaje nałożona maska algowa.
Klasyczny zabieg wyszczuplający i ujędrniający, po wyko-

Kompletny zabieg wyszczuplający, który redukuje się
każdy rodzaj cellulitu. Rozpoczyna się wygładzającym
peelingiem – okładem wyszczuplającym, po którym
wykonany jest ekskluzywny masaż wyszczuplający na
bazie indywidualnie dobranego serum.

Ekskluzywny zabieg
wyszczuplający

Sothys | 75 min | 350 zł

Kleopatry Zmysłowa kąpiel w kozim mleku i płatkach róż, podczas
której podawana jest lampka wina.

30 min | 200 zł

Piwna Odżywcza kąpiel w prawdziwym piwie kąpielowym,
połączona z degustacją.

25 min | 100 zł

Algowa Odnawiająca kąpiel w 100% mikronizowanej aldze, bogatej
w minerały, witaminy, mikro i makroelementy.

25 min | 85 zł

 
KĄPIELE
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Odżywczo relaksujący
- Secrets de Sothys -

EKSLUZYWNY . AROMATYCZNY
Wyjątkowy zabieg peelingujący o działaniu odżywczym
i relaksacyjnym. Skóra po zabiegu pozostaje niezwykle
gładka i zregenerowana oraz otulona zmysłowym
zapachem kwiatów Hoi.

Sothys | 45 min | 200 zł

Organiczny peeling
witalizujący Peeling na bazie ekstraktu z alpejskiego, organicznego

siana, ręcznie zbieranego na wysokości 1800 m. n.p.m.
oraz pudru z pestek moreli. Działa wygładzająco i
pobudzająco na skórę. Całość dopełnia olej ze słodkich
migdałów, oliwa z oliwek i proteiny z pszenicy, które
nadają skórze jedwabista miękkość.

BEZPIECZNY . ORGANICZNY

Team Dr Joseph | 45 min | 180 zł

Ujędrniający
– Mer & Sens - oraz kremu modelującego.

Aromatyczny peeling na bazie soli i alg morskich

Thalgo | 30 min | 140 zł

Wygładzający Peeling całego ciała na bazie soli i olejków.

 30 min | 120 zł

 
PEELINGI

wchłanianie użytych w zabiegu  preparatów

 Zabieg kapsułowy redukuje stres, zmęczenie, napięcie mięśniowe oraz poprawia stan skóry.
Dzięki zastosowanej w kapsule saunie parowej przyspieszamy

Odżywczy zabieg wyszczuplający, remineralizujący i prze-
ciwcellulitowy na ciało, na bazie 100% mikronizowanej algi
morskiej bogatej w minerały, witaminy i mikroelementy.
Zabieg eliminuje nadmiar wody z tkanek, odżywia,
nawilża, detoksykuje skórę i poprawia jej strukturę

Zabieg
algowy

Thalgo | 50 min | 220 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
KAPSUŁA SPA

Nawilżający zabieg na ciało na bazie maski kremowej
o intensywnych właściwościach odżywczych i
nawilżających.

Zabieg
kremowy

Thalgo | 50 min | 220 zł
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RELAKS DLA PRZYSZŁYCH MAM
ZABIEGI NA CIAŁO I TWARZ

Organiczna pielęgnacja
twarzy Łagodzący zabieg na twarz dla osób z cerą wrażliwą i

naczyniową. Wyciąg z szarotki alpejskiej, malwy,
rumianku, żywokostu lekarskiego oraz botanicznego
kwasu hialuronowego bardzo skutecznie spełniają swoje
funkcje dając szybki i skuteczny efekt łagodzenia
podrażnionej skóry. Zabieg bezpieczny dla kobiet w ciąży.

ŁAGODZENIE I UKOJENIE

Team dr Joseph | 75 min | 260 zł

Komfort i ukojenie
– SPA™ Thermal Water –

 

Zabieg łagodzący podrażnienia, dzięki któremu skóra
wrażliwa poczuje się komfortowo i odzyska spokój.
Preparaty biorące udział w pielęgnacji są bezzapachowe,
hypoalergiczne, a połączenie ich z wodą termalną
zapewnia ochronę przed szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi. Zabieg odbywa się przy użyciu
porcelanowych łyżeczek masujących.

WYCISZENIE CERY NADWRAŻLIWEJ I NACZYNIOWEJ

Sothys | 75 min | 270 zł

Organiczny peeling
witalizujący

W 100% czysty, naturalny, delikatnie pachnący,
pozostawia skórę gładką i miękką.

BEZPIECZNY.EKOLOGICZNY.ORGANICZNY
Peeling zawiera ekstrakt z siana pozbawiony pyłków
kwiatowych i innych składników alergizujących oraz
drobinki z pestek starego gatunku śliwy amerykańskiej Team Dr Joseph | 45 min | 180 zł

Masaż
relaksacyjny Specjalnie skomponowany masaż relaksacyjny całego

ciała wykonywany na naturalnym oleju arganowym.
Odpowiednio dobrane pozycje ułożeniowe dają poczucie
komfortu i bezpieczeństwa. Wykonywany na koniec
masaż głowy wprowadza w błogi stan głębokiego relaksu
tak potrzebnego w tym wyjątkowym okresie.

BEZPIECZNY.EKOLOGICZNY.ORGANICZNY

60 min | 250 zł
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ZABIEGI DLA DWOJGA
RYTUAŁY RELAKSACYJNE I MASAŻE

 w specjalnie zaaranżowanym klimatycznym gabinecie dla Dwojga.
Wszystkie masaże i rytuały dla par wykonywane są

Podróż po dalekim
wschodzie – Indoceane -

Rytuał kończy się nałożeniem jedwabistej maski, która
odżywia, nawilża i wygładza skórę.

ZMYSŁOWY RELAKS.
Niezwykła wycieczka w krainy luksusu i piękna, podczas
której poznasz filozofię Chin, Egiptu, basenu Morza
Śródziemnego i Indii. Podróż rozpoczyna się peelingiem
całego ciała, kolejny krok to egipska kąpiel w płatkach
róż, o słodkim pudrowym zapachu, a następnie masaż
luksusowym olejkiem inspirowany Ayurwedą.

Thalgo | 120 min | 720 zł

Masaż
De la mer

Specjalna technika masażu bazująca się na filozofii
chińskiej, która pozwoli zapomnieć o troskach dnia
codziennego. Masaż wyrównuje poziom energii w
organizmie, reguluje procesy przemiany materii,
przyśpiesza oczyszczanie organizmu, poprawia
elastyczność i jędrność.

Thalgo | 45 min | 320 zł

Rytuał gorących i
zimnych kamieni

Rytuał rozpoczyna się morskim peelingiem całego ciała,
następnie wykonywany jest masaż gorącymi i zimnymi
kamieniami, który doskonale likwiduje napięcie i
zmęczenie mięśni oraz wspomaga regenerację.Thalgo | 90 min | 600 zł

Kąpiel
Kleopatry

Zmysłowa kąpiel w kozim mleku i płatkach róż,     
 podczas której podawane jest wino dla Dwojga.

Thalgo | 45 min | 240 zł
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MASAŻE RELAKSACYJNE
I MASAŻE LECZNICZE
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MASAŻE
RELAKSACYJNE

Amani
Zanzibar

Głęboko relaksujący masaż wykonywany w rytm
niepowtarzalnej muzyki, zainspirowany technikami
afrykańskimi oraz hinduskimi, powstał na Zanzibarze.
Wykonywany jest przy użyciu ciepłego oleju
migdałowego.

75 min | 240 zł

Masaż gorącymi
kamieniami

Relaksujący masaż na bazie ciepłego olejku, wykonywany
kamieniami wulkanicznymi. Polepsza odżywienie i
ukrwienie tkanek, oraz regeneruje mięśnie.

masaż całego ciała | 50 min | 180 zł

masaż pleców | 25 min | 100 zł

Balijski
masaż głowy

Głęboko relaksujący masaż głowy, twarzy, ramion oraz
górnej części pleców bazujący na balijskich technikach
relaksacyjnych. Masaż głowy wykonany jest na
organicznym ciepłym oleju kokosowym który doskonale
odżywia i regeneruje skórę głowy oraz włosy. 

45 min | 160 zł

Masaż
De la mer

Masaż całego ciała, bazujący na filozofii Wschodu, z
użyciem detoksykujących olejków eterycznych.
Wyrównuje poziom energii w organizmie. Masaż
wykorzystuje elementy refleksoterapii głowy oraz stóp.45 min | 160 zł

 
Aromamasaż

Celem masażu jest usunięcie nagromadzonego napięcia
oraz odzyskanie sił witalnych.

Masaż całego ciała, na bazie esencjonalnych olejków
eterycznych, aromatycznego masła Shea oraz
specjalnego rytuału technik relaksacyjnych.

45 min | 160 zł

Masaż
klasyczny

Relaksujący masaż wykonywany na bazie ciepłego olejku,
który polepsza odżywienie i ukrwienie tkanek, oraz
regeneruje mięśnie.

całe ciało | 45 min | 140 zł

masaż częściowy | 25 min | 90 zł

stopy lub dłonie | 25 min | 90 zł
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MASAŻE
LECZNICZE

Masaż
leczniczy

i stabilne rezultaty w stosunkowo krótkim czasie.

Masaż ten jest bardzo efektywną metodą poprawy
kondycji stawów, mięśni oraz ruchomości kręgosłupa.
Zestaw głębokich ruchów głaskających i ugniatających
wraz z rozciągnięciem włókna mięśniowego oraz delikat-
ną mobilizacją stawów pozwala zlikwidować przykurcze
i bóle różnego pochodzenia. Wykorzystanie metody
diagnostyki palpacyjnej, pozwala uzyskać efektywne

60 min | 250 zł

Chiński masaż
TUI NA

Masaż jest chińską techniką leczniczą stosowaną od
ponad 2000 lat. Mocny, dynamiczny masaż całego ciała,
opierający się na akupresurze receptorów, tzw. „liniach
życia”, ze szczególnym uwzględnieniem stóp oraz głowy.75 min | 240 zł

Drenaż
limfatyczny

Masaż skutecznie uruchamiający naturalne procesy
obronne organizmu, niwelujący opuchnięcia i obrzęki nóg.
Delikatne ruchy drenujące, stosowane podczas tego
masażu, dają efekt głębokiej relaksacji.80 min | 240 zł

Lekkie
nogi

Masaż stworzony z myślą o osobach cierpiących na
obrzęki lub syndrom „ciężkich nóg”. Zaawansowane
techniki drenujące połączone z elementami masażu
modelującego pozwalają uzyskać w krótkim okresie
uczucie ulgi.

60 min | 220 zł
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FIZJOTERAPIA
ZABIEGI LECZNICZE I TRENING

Trening
funkcjonalny

Propozycja dla osób cierpiących na różnego rodzaju
dolegliwości związane z aparatem ruchowym. Terapeuta
przeprowadza konsultację fizjoterapeutyczną i wprowadzi
odpowiednie metody terapeutyczne adekwatne dla
danego schorzenia. Całość zakończona jest treningiem
funkcjonalnym mającym za zadanie utrwalić efekt terapii.

45 min | 120 zł

 
Fizykoterapia

Laser, Elektroterapia.
Pole magnetyczne, Bioptron, Sollux, Ultradźwięki,

1 zabieg | 15 zł

Kąpiel
borowinowa

Kąpiel lecznicza, silnie przegrzewająca i rozluźniająca
mięśnie, odnawia biologicznie organizm i odżywia tkanki.

25 min | 80 zł

Kąpiel
solankowa

Kąpiel lecznicza, posiadająca właściwości hartujące skórę
i uodparniające cały organizm.

25 min | 60 zł

Nauka
pływania

Dzieci do lat 5  |  30 min  |  50 zł

Dzieci powyżej 5 lat  |  50 min  |  90 zł

Dorośli  |  50 min  |  90 zł

Okłady
borowinowe

25 min | 30 zł
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Manicure

Manicure Spa  |  100 zł

Manicure klasyczny  |  80 zł

Manicure hybrydowy  |  80 zł

(lakier tradycyjny)

Zdjęcie hybrydy  |  40 zł

Malowanie paznokci  |  40 zł

 
Pedicure

Pedicure Spa  |  100 zł

Pedicure klasyczny (frezarką)  |  100 zł

Pedicure hybrydowy  |  120 zł

 
Stylizacja oka

Henna brwi + rzęsy + regulacja  |  100 zł

Henna brwi lub rzęsy  |  40 zł

Regulacja brwi  |  40 zł

Henna pudrowa  |  80 zł

ZABIEGI
UZUPEŁNIAJĄCE

6
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ETYKIETA SPA

Konradówka SPA to oaza ciszy. W celu zapewnienia spokoju i prywatności
gościom spa prosimy o korzystanie z telefonów komórkowych tylko w

wyjątkowych sytuacjach. Goście muszą mieć ukończone 18 lat, a dzieci mogą
korzystać z Konradówka SPA wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego

opiekuna. W strefie SPA obowiązuje regulamin dostępny w recepcji SPA.

WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI W SPA

W przypadku braku takiego zgłoszenia zastrzegamy sobie prawo pobrania
opłaty w wysokości 100% wartości zamówionego zabiegu.

Jeśli chcą Państwo zmienić termin lub anulować zabieg, prosimy
poinformować o tym recepcję spa z czterogodzinnym wyprzedzeniem.

PRZYBYCIE DO SPA

zabieg będzie skrócony bez możliwości korekty jego ceny.

Prosimy o przybycie do SPA 10 minut przed planowaną godziną wizyty w celu
wypełnienia formularza zdrowotnego. W przypadku spóźnienia,

GODZINY OTWARCIA

08:00 - 14:00

poniedziałek - sobota
08:00 - 21:00

 
niedziela



Hotel Konradówka Wellness & Spa
ul. Nad Łomnicą 20C, 58-540 Karpacz

www.konradowka.pl


