
NABE SPA 
Nosalowy Dwór Resort & SPA 

ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane
Tel. +48 18 20 22 330 

nosalowydwor@nabespa.pl

GODZINY OTWARCIA 
9.00–21.00

Zmień zwykły dzień
w DAY SPA 
Znajdź czas dla siebie i zaplanuj go w nowym 
NABE SPA w Nosalowym Dworze. 

DAY SPA to połączenie zabiegów SPA z oczysz- 
czającym działaniem sauny, kąpielą w basenie 
i odprężeniem w jacuzzi oraz lekkim lunchem. 
To pomysł na niezwykły dzień, idealny prezent 
lub sposób na celebrowanie ważnych chwil. 
Zapraszamy!

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu 
pod numerem telefonu:  +48 18 20 22 330 
lub mailowo: nosalowydwor@nabespa.pl

DAY SPA
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ENERGIA UKOJENIA                                                                                   
• Odprężający masaż głowy 25’
• Masaż ciała z elementami refleksologii stóp 50’
• Lunch wellness 
• Nielimitowany wstęp do strefy wellness w dniu 

wykorzystania pakietu

Cena: 350 zł

ENERGIA NATURY                                                                                  
• Kąpiel kosmetyczna 20’
• Oczyszczający peeling ciała 20’
• Detoksykujący okład błotny 30’
• Odprężający masaż głowy 25’
• Koktajl oczyszczający 
• Nielimitowany wstęp do strefy wellness  

w dniu wykorzystania pakietu

Cena: 550 zł

ENERGIA LUKSUSU                                                                                   
• Seans saunowy 
• Rytuał na twarz dostosowany  

do potrzeb skóry 50’
• Odprężający masaż głowy 25’

• Aromatyczny masaż relaksacyjny 50’

• Lunch wellness 

• Nielimitowany wstęp do strefy wellness  
w dniu wykorzystania pakietu 

Cena: 650 zł

ENERGIA BOGINI                                                                                    
• Odprężający masaż twarzy, szyi i dekoltu 25’
• Aromatyczny masaż relaksacyjny 50’
• Lunch wellness 
• Nielimitowany wstęp do strefy wellness  

w dniu wykorzystania pakietu

Cena: 450 zł

ENERGIA TYTANA                                                                                    
• Odprężający masaż głowy 25’
• Regenerujący masaż klasyczny 50’
• Lunch wellness
• Nielimitowany wstęp do strefy wellness  

w dniu wykorzystania pakietu

Cena: 400 zł 

ENERGIA DWOJGA                                                                                    
• Odprężająca kąpiel dla dwojga 20’
• Rytuał na ciało dla dwojga 50’
• Lunch wellness 
• Nielimitowany wstęp do strefy wellness  

w dniu wykorzystania pakietu 

Cena: 400 zł/os.

1)  Pakiety do wykorzystania od poniedziałku do piątku  
    z wyłączeniem długich weekendów i świąt.

2)  Zabiegi wymagają wcześniejszej rezerwacji.

3)  Oferta pakietów DAY SPA skierowana jest wyłącznie  
    do Klientów nie będących Gośćmi hotelowymi.


