
ZAPRASZAMY DO PRYWATNEGO SAUNARIUM W  VIP SPA

W cenie:

Dostęp do prywatnego saunarium z dębową sauną suchą, łaźnią parową, lodopadem, 
deszczem wrażeń oraz  wypoczywalnią z łóżkami wodnymi z chromoterapią 

Wino do wyboru (butelka / 2 osoby)

Owoce sezonowe

Woda smakowa 

Bar herbaciany z ziołowymi herbatami z Herbarium Arłamów
Istnieje możliwość zamówienia przekąsek ze specjalnie skomponowanego menu.

200 PLN / osoba / do 2h

MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA
Kąpiel Kleopatry
lub
Kąpiel aromaterapeutyczna

150 PLN 50 PLN

 VIP SPA  Saunarium strefy VIP
 +48 13 443 10 70    spa@arlamow.pl

Luksus dopasowany do Twoich potrzeb...



ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PAKIETU ANTI-AGE

Pakiet zawiera:
Zabieg na twarz Timeless

Masaż twarzy

Pielęgnację dłoni rękawiczkami kolagenowymi

Pielęgnację stóp skarpetkami kolagenowymi

Kąpiel aromaterapeutyczną

Timeless prodigy cream - Krem Młodości

Kosmetyki SPA Arłamów: peeling 300 gram, olejek 30 ml

Wejście do Śwata Saun dla osoby korzystającej z zabiegów i dla osoby 
towarzyszącej

Butelkę wina do pokoju

2200 PLN  900 PLN / osoba / do 100 min

 VIP SPA  Timeless - rytauł anti-age
 +48 13 443 10 70    spa@arlamow.pl

Zatrzymaj młodość na dłużej...



NOWOŚĆ! 
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

 Z ZABIEGÓW MARKI SCENS W VIP SPA 

Pakiet zawiera:
Kąpiel aromaterapeutyczna (20 min) 

Masaż VEGAN RELAXING MASSAGE (40 min)
Masaż relaksacyjny otulający ciało i zmysły olejkami z bergamotki i lawendy. Dedykowany
dla osób, które chcą oderwać się od codziennej rutyny i odzyskać wewnętrzną harmonię oraz 
podtrzymać stan równowagi duchowej.

Rozluźniający masaż twarzy  (15 min)
Wykonywany na oleju na bazie konopi indyjskich, arniki, paczuli oraz olejku goździkowego.  

W cenie (wstęp do 2 godzin): 

•  Prywatne saunarium z dębową sauną suchą, łaźnią parową, lodopadem,  
deszczem wrażeń oraz wypoczywalnią z łóżkami wodnymi z chromoterapią 

• Wino do wyboru (butelka / 2 osoby)
• Owoce sezonowe
• Woda smakowa 
• Bar herbaciany z ziołowymi herbatami z Herbarium Arłamów

799 PLN / osoba / do 75 min

 VIP SPA  z zabiegami marki Scens
 +48 13 443 10 70    spa@arlamow.pl

"Ponieważ kochamy naturę, jesteśmy zobowiązani do używania wyłącznie 
składników, które są w 100% naturalne i w 100% wegańskie."


