Oferta dla Nowożeńców
Nabe SPA to miejsce relaksu i pielęgnacji stworzone dla Was. Miejsce inspirowane energią tatrzańskiej
przyrody, które oddaje moc żywiołów dla ukojenia Waszych zmysłów.
Zatrzymajcie czas, celebrujcie wspólnie najważniejsze chwile w swoim życiu w atmosferze odprężenia
i sensualnych doznań. Otwieramy dla Was Pokój VIP – enklawę komfortowego relaksu i pielęgnacji ciała
wyłącznie na Wasze potrzeby.

Pakiet SPA
Dla Niej
• Sauna
• Kąpiel w winie z degustacją
• Odżywczy masaż twarzy
• Aromatyczny masaż relaksacyjny
Dla Niego
• Sauna
• Kąpiel w piwie z degustacją
• Odprężający masaż głowy
• Aromatyczny masaż klasyczny
Cena: 800 zł
Zabiegi SPA dla Pary Nowożeńców odbywają się
w specjalnie zaaranżowanym Pokoju VIP Room.
Do dyspozycji Gości oddajemy na wyłączność
pokój z sauną, wannami SPA, wypoczywalnią i
komfortowymi łóżkami do zabiegów SPA. Istnieje
możliwość personalizowania wieczoru poprzez
dobór wybranych zabiegów i kulinarne dodatki.
Czas trwania przygotowanego pakietu to 2 godziny.

Pakiet Wieczór Panieński
SPA dla Panny Młodej
• Sauna
• Kąpiel kosmetyczna SPA
• Kojący masaż relaksacyjny ciała
• Drobny upominek dla Panny Młodej.
Cena: 300 zł
SPA dla uczestniczek wieczoru panieńskiego
• Sauna
• Kąpiel kosmetyczna SPA
• Aromatyczny masaż
Cena: 200 zł/os.
Istnieje możliwość personalizowania wieczoru, doboru indywidualnych zabiegów oraz dopełnienia
spotkania kulinarnymi niespodziankami.
Maksymalna ilość uczestniczek wieczoru to 10 osób.
Czas trwania zależy od ilości korzystających osób.

Pakiet Wieczór Kawalerski
SPA dla Pana Młodego
• Sauna
• Kąpiel piwna z degustacją
• Energizujący masaż ciała z elementami
refleksologii
Cena: 300 zł
SPA dla uczestników wieczoru kawalerskiego
• Sauna
• Kąpiel piwna z degustacją
• Aromatyczny masaż
Cena: 200 zł/os.
Istnieje możliwość personalizowania wieczoru,
doboru indywidualnych zabiegów oraz dopełnienia spotkania kulinarnymi niespodziankami.
Maksymalna ilość uczestników wieczoru to 10
osób. Czas trwania zależy od ilości korzystających osób.

Voucher SPA
Podziękujcie rodzicom, świadkom i bliskim,
którzy dzielili z Wami najważniejsze chwile w
życiu. Podarujcie Im odrobinę piękna w postaci
idealnie dobranej pielęgnacji lub kojącego relaksu.
Proponujemy voucher na wybrane zabiegi, na
wybraną kwotę lub na pakiet DAY SPA.

