
WIOSNA W SPA ARENA

CYTRUSOWE ORZEŹWIENIE I 125 zł/os
Powitanie w SPA ARENA
Lemoniada cytrynowa – orzeźwiający drink na bazie cytrusów.

Odnowa w SPA ARENA – wstęp do SPA ARENA nieograniczony czasowo
Przyjemności z jakich korzystać mogą Państwo w centrum spa & wellness:
·   Basen
·   Lodospad
·   Sauna �ńska cedrowa i grota solankowa
·   Jacuzzi z hydromasażem
·   Aromaterapeutyczne prysznice wrażeń
·   Łaźnia parowa i słoneczna łąka
·   Odprężający Rest Room ze ścianą wodną

ZABIEGI
MASAŻ RELAKSACYJNY - 30 min
Masaż relaksacyjny olejem aromaterapeutycznym o zapachu cytrusów.

PREZENT
Aromaterapeutyczna sól peelingowa do stosowania w saunie o wybranym zapachu.

MAGIA MANGO I 199 zł/os
Powitanie w SPA ARENA
Virgin mango mohito – orzeźwiający drink na bazie syropu z mango.

Odnowa w SPA ARENA – wstęp do SPA ARENA nieograniczony czasowo
Przyjemności z jakich korzystać mogą Państwo w centrum spa & wellness:
·   Basen
·   Lodospad
·   Sauna �ńska cedrowa i grota solankowa
·   Jacuzzi z hydromasażem
·   Aromaterapeutyczne prysznice wrażeń
·   Łaźnia parowa i słoneczna łąka
·   Odprężający Rest Room ze ścianą wodną

ZABIEGI
MASAŻ RELAKSACYJNY MASŁEM Z MANGO - 60 min
Masło z mango jest doskonałe do nawilżania skóry, zmiękcza ją i zatrzymuje 
w niej wodę, tworząc na skórze warstwę opóźniającą jej parowanie. 
Dodatkowo wpływa regenerująco na naskórek, pomaga w walce z rozstępami, 
koi skórę podrażnioną i przesuszoną.

PREZENT
Aromaterapeutyczna sól peelingowa do stosowania w saunie o wybranym zapachu.

KOKOSOWE SZALEŃSTWO I 299 zł/os
Powitanie w SPA ARENA
Pinacolada – orzeźwiający drink na bazie puree kokosowego.

Relaks w SPA ARENA – wstęp do SPA ARENA nieograniczony czasowo
Przyjemności z jakich korzystać mogą Państwo w centrum spa & wellness:
·   Basen
·   Lodospad
·   Sauna �ńska cedrowa i grota solankowa
·   Jacuzzi z hydromasażem
·   Aromaterapeutyczne prysznice wrażeń
·   Łaźnia parowa i słoneczna łąka
·   Odprężający Rest Room ze ścianą wodną

ZABIEGI
PEELING KOKOSOWY - 30 min
Peeling kokosowy wykazuje działanie złuszczające martwy naskórek i pobudzające 
mikrokrążenie skóry. Pozostawia skórę oczyszczoną, delikatną i świeżą. 
Doskonale rozjaśnia skórę, wygładza i przyczynia się do lepszego wchłaniania 
kremów czy maseczek.

NAWILŻAJĄCY MASAŻ MASŁEM KAKAOWYM - 60 min
Masaż całego ciała na bazie masła kakaowego z dodatkiem oleju kokosowego. 
Masło kakaowe nawilża, zapobiega starzeniu się skóry oraz zawiera elementy 
aromaterapii. Dodatkowo jest bogate w witaminy. W połączeniu z olejem 
kokosowym nadaje skórze piękny połysk i aksamitną gładkość.

PREZENT
Nawilżająca maska do włosów – do stosowania w saunach: �ńskiej lub parowej.

Dodatkowo w ramach pobytu w SPA ARENA
50% rabatu na wstęp do strefy SPA ARENA dla osoby towarzyszącej.

Obudź się po zimie i zregeneruj siły w Spa Arena.
Odnowa biologiczna i relaks czekają na Ciebie.

Rezerwacji należy dokonywać min. 24 godziny przed planowaną wizytą w SPA ARENA telefonicznie pod 
numerem (32) 32 32 222 lub mailowo na adres: spa@hotelarena.com.pl . Liczba miejsc ograniczona. 
Promocja obowiązuje od 1 marca 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Nie łączy się z innymi rabatami. 
Zakupione w promocji  pakiety można realizować do 15.07.2021r.


