www.hotelearies.pl
Aries Hotel & SPA Zakopane
ul. M. Zaruskiego 5
34-500 Zakopane
recepcja@hotelaries.pl
+48 185 44 44 44
spa@hotelaries.pl
+48 185 44 44 55

Aries Hotel & Spa Wisła
ul. Czarne 3
43-460 Wisła
recepcja.wisla@hotelaries.pl
+ 48 334 440 444
spa.wisla@hotelaries.pl
+ 48 334 440 480
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PRESTIGIOUS
POLISH BRAND
An innovative cosmetic brand creates highly effective
treatments and products based on a signature
SKIN PENETRATION REVOLUTIONTM concept.

S K I N C A R E T R E AT M E N T S F O R
T H E FA C E , N E C K A N D D E C O L L E TA G E
Developed for all skin types, regardless of age, with a particular focus
on an anti-aging. A real alternative to aesthetic medicine. YONELLE`s
aignature face and neck massages are excellent rejuvenating therapy.

P R E M I U M T R E AT M E N T S
Exclusive, multi-phase, rejuvenating treatments with an applicationof
hydro Infusing masks and signature face and neck massage.
ACTIVE ENERGY VIT.C FORTE
75 min | 570 PLN
Super luxurious, stimulating, energy boosting treatment restoring vitality
and luminosity to your skin. Visible brightening and lifting effect.
HYBRID FIRMING VIT. C FORTE
75 min | 570 PLN
YEAR-ROUND intensively firming treatment recommended for all skin
types including couperose, except for delicate and sensitive skin. Leaves
skin intenseley rejuvenated and provides an immediate lifting effect.
SPILANTOL MIMICAL EFFECT
75 min | 460 PLN
Face oval modelling treatment, which visibly reduces facial lines.
H2O INFUSION EXPRESS
75 min | 450 PLN
Instant regenerating treatment for dehydrated and tired skin.
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P R E S T I ŻO WA
POLSKA MARKA
Innowacyjna marka kosmetyczna tworząca zabiegi i produkty
o ponadprzeciętnej skuteczności oparte o autorską koncepcję
SKIN PENETRATION REVOLUTIONTM

Z A B I E G I P I E L Ę G N AC YJ N E
N A T W A R Z , S Z Y J Ę I D E K O LT
Zabiegi do każdego rodzaju skóry, w każdym wieku, ze szczególnym
nastawieniem na działanie anti-aging. Są idealną alternatywą dla
procedur medycyny estetycznej. Autorskie masaże twarzy i karku
YONELLE stanowią znakomitą terapię odmładzającą wygląd skóry.

ZABIEGI PREMIUM
Zabiegi ekskluzywne, wielofazowe, odmładzające z zastosowaniem hydroinfuzyjnych masek z biocelulozy i autorskim masażem twarzy i karku.

ACTIVE ENERGY VIT.C FORTE
75 min | 570 zł
Superluksusowy, stymulujący zabieg dodający skórze energii, blasku,
i witalności. Widoczny efekt rozświetlenia i liftingu.
HYBRID FIRMING VIT. C FORTE
75 min | 570 zł
CAŁOROCZNY zabieg ujędrniający polecany do każdego rodzaju skóry
łącznie z naczynkową, poza delikatną i wrażliwą. Intensywnie poprawia
jakość skóry, daje efekt liftingu.
SPILANTOL MIMICAL EFFECT
75 min | 460 zł
Zabieg spłycający zmarszczki mimiczne i modelujący owal twarzy.
H2O INFUSION EXPRESS
75 min | 450 zł
Zabieg błyskawicznie rewitalizujący odwodnioną i zmęczoną cerę.
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P R O & C O N T R A T R E AT M E N T S
Face, neck and decolletage treatments eliminating
the most common skin problems.
Improve skin condition after the first application.
VIT. C FORTE PEEL
Treatment with a „flash” effect - for every skin type.

60 min | 380 PLN

CONTRA-REDNESS
Regenerating treatment, which shrinks capillaries.

60 min | 360 PLN

PRO-VITAL
Intensive hydrating and firming treatment.

60 min | 360 PLN

CONTRA SEBUM
60 min | 360 PLN
Antiseborrheic treatment with shikimic acid and vitamin C.
MANDEL HYDROACTIVE
60 min | 360 PLN
Intensive moisturizing treatment with the application of mandelic acid.
MAN –ESTHETIC
60 min | 360 PLN
Spa treatment for tired facial skin and eye area with an application of
hydro infusion mask.
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ZABIEGI PRO&CONTRA
Zabiegi na twarz, szyję i dekolt eliminujące najczęściej spotykane
problemy ze skórą. Poprawiające kondycję skóry już po pierwszym
zastosowaniu.
VIT. C FORTE PEEL
Zabieg z efektem „flash” - do każdego rodzaju skóry.

60 min | 380 zł

CONTRA-REDNESS
Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka.

60 min | 360 zł

PRO-VITAL
Zabieg intensywnie nawilżający i wygładzający.

60 min | 360 zł

CONTRA SEBUM
60 min | 360 zł
Zabieg przeciwłojotokowy, z kwasem szikimowym i witaminą C.
MANDEL HYDROACTIVE
60 min | 360 zł
Zabieg błyskawicznie nawilżający, z zastosowaniem kwasu migdałowego.
MAN –ESTHETIC
60 min | 360 zł
Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic oczu
z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej.
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I N A D D I T I O N T O T R E AT M E N T S
CAVITATION PEELING
100 PLN
Performed as an additional option only during facial treatments.
BODY INTENSIVE CARE
100 PLN
Full body creamy mask, which immediately improves the skin condition.
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HYDRO INFUSION MASK
Additional option during PRO&CONTRA treatments.

100 PLN

MINI CLEANSING
Additional option during facial treatments.

100 PLN

S.O.S. EYE AREA
Sensitive eye contour area treatment.

100 PLN

DODATKOWO DO ZABIEGÓW
PEELING KAWITACYJNY
Wykonywany jako dodatkowa opcja jedynie podczas
zabiegów pielęgnacyjnych twarzy.

100 zł

BODY INTENSIVE CARE
100 zł
Kremowa maska do ciała ekspresowo poprawiająca kondycję skóry.
MASKA HYDROINFUZYJNA
Opcja dodatkowa do zabiegów PRO&CONTRA.

100 zł

MINI OCZYSZCZANIE
Opcja dodatkowa do zabiegów pielęgnacyjnych twarzy.

100 zł

S.O.S. WOKÓŁ OCZU
Pielęgnacja wrażliwej skóry wokół oczu.

100 zł
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COMPREHENSIVE
B O D Y C A R E T R E AT M E N T S
VELVET BEAUTY
100 min | 490 PLN
Luxurious smoothing and nourishing massage treatment. Exquisite
composition of floral scents relaxes the senses as well as the body.
SENSUAL BODY NEW
70 min | 440 PLN
A blissfully relaxing full body massage based on hemp oil,
preceded by an exfoliating sugar scrub. Recommended for
pregnant (second and third trimester) and postpartum women.

S I G N AT U R E P R O G R A M S
A R I E S S PA B Y
BLISSFUL RELAXATION
Included in the program:
• LUX 2 in 1 peeling massage of your choice
• facial treatment suited to your individual needs
• cosmetic gift

100 min | 610 PLN

ARIES FOR TWO
90 min | 550 PLN
Included in the program:
• infrared sauna session for two
•m
 assage ritual for two, performed with products suited to your
individual needs
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KOMPLEKSOWE
Z A B I E G I P I E L Ę G N A C YJ N E C I A Ł A
VELVET BEAUTY
100 min | 490 zł
Luksusowy zabieg z masażem o działaniu wygładzającym i odżywiającym.
Dzięki pięknym kompozycjom zapachowym odpręża nie tylko ciało,
ale i zmysły.
SENSUAL BODY NOWOŚĆ
70 min | 440 zł
Odprężający masaż relaksacyjny całego ciała na oleju z konopi,
poprzedzony oczyszczającym peelingiem cukrowym.
Polecany kobietom w ciąży (II i III trymestr) oraz po porodzie.

AUTORSKIE PROGRAMY
A R I E S S PA B Y
BŁOGI RELAKS
W programie:
• wybrany masaż peelingujący LUX 2w1,
• indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny twarzy
• upominek kosmetyczny

100 min | 610 zł

ARIES DLA DWOJGA (dla 2 osób)
90 min | 550 zł
W programie:
• wspólny seans w saunie infrared
• rytuał wspólnego masażu z indywidualnie dobranym preparatem

9

LUXURY PEELING MASSAGES
2 IN 1
SILK BIO-REVITAL
60 min | 340 PLN
Relaxing and revitalizing massage. Especially recommended for those
tired of dehydrated, irritated skin as well as pregnant and postpartum
women.
SILK PERFECT CONTOUR
60 min | 340 PLN
Relaxing and modelling massage. Especially recommended for people
on a diet, and as cellulite, stretch marks, and sagging prevention.
Breastfeeding women may undergo treatment.
FULL BODY PEELING - A MASSAGE OPTION
from 30 min | 140 PLN
Performed as an addition during massages and body treatments.

M O M AT T H E S PA
”Mom & Baby” PRENATAL MASSAGE
70 min | 350 PLN
Luxurious prenatal massage performed with a product suited to your
individual skin care needs.
SILK BIO-REVITAL
60 min | 340 PLN
Luxurious peeling massage with a nourishing and relaxing effect.
RELAXING BACK OR LEGS MASSAGE
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25 min | 200 PLN

LUKSUSOWE PEELINGUJĄCE
MASAŻE
2W1
SILK BIO-REVITAL
60 min | 340 zł
Masaż o działaniu relaksującym i rewitalizującym. Polecany szczególnie
osobom zmęczonym, z przesuszoną, podrażnioną skórą, jak również
kobietom w ciąży i po porodzie.
SILK PERFECT CONTOUR
60 min | 340 zł
Masaż o działaniu modelującym i odprężającym. Polecany szczególnie
w trakcie kuracji odchudzających oraz w profilaktyce cellulitu, rozstępów
i wiotczenia. Zabieg może być wykonywany u kobiet w okresie laktacji.
PEELING CAŁEGO CIAŁA OPCJA DO MASAŻU
do 30 min | 140 zł
Wykonywany jako uzupełnienie masaży i zabiegów pielęgnacyjnych
na ciało.

M A M A W S PA
MASAŻ PRENATALNY „ Mama i dziecko”
Luksusowy masaż prenatalny z zastosowaniem
indywidualnie dobranego kosmetyku.

70 min | 350 zł

SILK BIO-REVITAL
Luksusowy masaż peelingujący o działaniu odżywczym
i odprężającym.

60 min | 340 zł

ODPREŻAJĄCY MASAŻ PLECÓW LUB NÓG

25 min | 200 zł
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I N T E R N AT I O N A L
PRESTIGIOUS BRAND

Discover Selvert Thermal with its wide range of skin care concepts,
panopticum technology and constant discoveries of the latest and most
valuable active ingredients. Delight in its exceptional permeability,
velvety consistencies, elegant packaging and indulge yourself in the
extraordinary sensations.

FA C I A L T R E AT M E N T S
SOIN D’OR LUXURIOUS TREATMENT
90 min | 1200 PLN
WITH 24k GOLD
Immediately tightens and smooths wrinkles. Intensively anti-aging effect.
Gently exfoliates, prevents dehydration and moisturizes. Restores your
skin’s natural glow.
AQUA FRESH-INTELIGENT WATERING SYSTEM
NEW 70 min | 750 PLN
Designed to provide intense hydration, is rich in antioxidants,
offers protection and combats the signs of aging.
PEPTID LIFT NOWOŚĆ
70min | 750 PLN
A peptide gift for firm and smooth skin. Immediate lifting effect.
Additionaly, it shapes the oval of the face in a non-invasive way.
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M I Ę D Z Y N A R O D O WA
P R E S T I ŻO WA M A R K A

Selvert Thermal to prawdziwa różnorodność koncepcji pielęgnacyjnych,
panopticum technologii i nieustannie aktualizowany zestaw najnowszych
i najbardziej wartościowych składników aktywnych. To także świetna
przenikalność, aksamitne konsystencje, eleganckie opakowania i wielka
przyjemność stosowania.

Z A B I E G I N A T WA R Z
SOIN D’OR - LUKSUSOWY ZABIEG Z 24k ZŁOTEM
90 min | 1200 zł
Natychmiast napina i wygładza zmarszczki. Intensywnie działa
przeciwstarzeniowo. Delikatnie złuszcza, zapobiega odwodnieniu i
nawilża. Odżywia i regeneruje. Nadaje promienność i blask.
AQUA FRESH - INTENSYWNY SYSTEM NAWADNIAJĄCY 70 min | 750 zł
NOWOŚĆ
Zabieg dostarcza intensywnego nawodnienia, działa przeciwutleniająco
i ochronnie oraz zwalcza oznaki starzenia się.
PEPTID LIFT NOWOŚĆ
70min | 750 zł
Peptydowy podarunek dla jędrnej i gładkiej skóry. Natychmiastowy efekt
liftingu. Dodatkowo modeluje owal twarzy w nieinwazyjny sposób.
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LIGNE DE REGENERATION ABSOLUE SKIN RECOVERY 70 min | 650 PLN
Regenerating treatment based on snail extract. Rejuvenates, moisturizes
and nourishes.
FOR MEN DAILY BEAUTY CARE ANTI-AGE
60 min | 490 PLN
A unique treatment for men with hyaluronic acid. Fills wrinkles
form the inside out, plumps up the skin and models facial contours.
Sensitizes, soothes and hydrates.

B O D Y T R E AT M E N T S
SELVERT THERMAL SOIN D’OR
from 100 min | 900 PLN
WITH 24 CARAT GOLD
A luxurious treatment with massage, ideal for special occasions.
Moisturises, rejuvenates and firms the skin.
CORPORELLE: SLIMMING
70 min | 490 PLN
ANTI-CELLULITE BODY TREATMENT
Highly effective treatment for all types of resistant or spread out
cellulite and for hard and compact fat tissue. Hydrates, firms, moisturizes,
normalizes and rebuilds.
CORPORELLE: DRAINAGE BODY TREATMENT
70 min | 490 PLN
For fat, toxin and fluid accumulation. Combats cellulite and rebuilds
connective tissue to prevent its return.
CORPORELLE: REGENERATING BODY TREATMENT
70 min | 490 PLN
Effectively regenerates the aging and damaged skin, including stretch
marks. Oxygenates, moisturizes and revitalizes.
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LIGNE DE REGENERATION ABSOLUE
Zabieg komponowany na bazie wyciągu ze ślimaka.
Odmładza, nawilża, odżywia.

70 min | 650 zł

FOR MEN DAILY BEAUTY CARE ANTI-AGE
60 min | 490 zł
Wyjątkowy zabieg przeciwstarzeniowy dla mężczyzn z kwasem
hialuronowym. Wypełnia zmarszczki od środka, zagęszcza skórę
i modeluje kontury twarzy. Odczula, koi i nawadnia.

ZABIEGI NA CIAŁO
SELVERT THERMAL SOIN D’OR Z 24K ZŁOTEM
do 100 min | 900 zł
Luksusowy zabieg z masażem, idealny na specjalne okazje. Nawilża,
odmładza i ujędrnia skórę.
CORPORELLE: ZABIEG NA CIAŁO
WYSZCZUPLAJĄCO – ANTYCELLULITOWY
70 min | 490 zł
Wysoce skuteczny zabieg na wszystkie rodzaje opornego lub
rozproszonego cellulitu oraz na twardą i zbitą tkankę tłuszczową.
Nawadnia, ujędrnia, nawilża, normalizuje i odbudowuje.
CORPORELLE: ZABIEG NA CIAŁO DRENUJĄCY
70 min | 490 zł
Na problemy gromadzenia się tłuszczów. Zwalcza cellulit i przebudowuje
tkankę łączną, by zapobiec jego powrotowi.
CORPORELLE: ZABIEG NA CIAŁO REGENERUJĄCY
Skutecznie regeneruje skórę starzejącą się i zniszczoną,
łącznie z rozstępami. Dotlenia, nawilża, rewitalizuje.

70 min | 490 zł
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P H Y S I O - M E D T R E AT M E N T S
Specialist rehabilitation treatments. We rehabilitate, teach pro-healthy
habits, promote an active lifestyle and attach importance to broadly
defined prevention.
HOLISTIC THERAPY*
Individually selected therapy preceded by a consultation:
fascial therapy, manual therapy, therapeutic massage. 60 min I 360 PLN
* Ask for a specialist.
LYMPHATIC DRAINAGE*
Stimulates blood circulation, removes water from the body, reduces
cellulite, purifies the body, improves lymph flow
* Ask for a specialist.
Whole body lymphatic drainage
Lymphatic drainage of body parts

70 min I 360 PLN
40 min I 240 PLN

KINESIOLOGY TAPING
from 20 min I 100 zł
Application of elastic patches aimed at reducing pain, accelerating
absorption of swelling and supporting posture correction. Application on
1 part of the body.
TRIGGER POINT THERAPY*
Aimed at relieving muscle and fascial pain.
from 20 min I 200 PLN
Indications: shoulder pain, sciatica, lower back pain.
* Ask for a specialist.
PHYSIOTHERAPEUTIC CONSULTATION
100 PLN
In case of purchasing the Physio-Med treatment. Aries Spa, physiotherapy
consultation is included free of charge in the price of the treatment.
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ZABIEGI FIZJO-MED
Specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne. Rehabilitujemy, uczymy
prozdrowotnych nawyków, propagujemy aktywny tryb życia
i przykładamy wagę do szeroko pojętej profilaktyki.
TERAPIA HOLISTYCZNA*
Indywidualnie dobrana terapia poprzedzona konsultacją:
terapia powięziona, terapia manualna, masaż leczniczy.
60 min I 360 zł
*Zapytaj o specjalistę.
DRENAŻ LIMFATYCZNY*
Pobudza krążenie krwi, usuwa z organizmu wodę , redukuje cellulit,
oczyszcza organizm, usprawnia przepływ chłonki
*Zapytaj o specjalistę.
Drenaż limfatyczny całego ciała
Drenaż limfatyczny partii ciała

70 min I 360 zł
40 min I 240 zł

KINESIOLOGY TAPING
od 20 min | 100 zł
Aplikacja elastycznych plastrów mająca na celu zmniejszenie bólu,
przyspieszenie wchłaniania obrzęków i wspomaganie korekcji postawy.
Aplikacja na 1 część ciała.
TERAPIA PUNKTÓW SPUSTOWYCH*
od 20 min | 200 zł
Ma na celu uśmierzenie bólu mięśniowo- powięziowego.
Wskazania: bóle barków, rwa kulszowa, bóle dolnego odcinka pleców.
*Zapytaj o specjalistę.
KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA
W przypadku zakupu zabiegu Fizjo-Med w Aries Spa, konsultacja
fizjoterapeutyczna jest bezpłatnie w cenie zabiegu.

100 zł
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H I –T E C H T R E AT M E N T S
INTRACEUTICALS
An Australian method of non-invasive skin rejuvenation. Its effectiveness
is ensured by the combination of hyperbaric oxygen technology with
hyaluronic acid and active ingredients.
REJUVENATE VIT. C- OXYGEN INFUSION

75 min | 720 PLN

BOOSTER WITH COLLAGEN - OXYGEN INFUSION

75 min | 720 PLN

BOOSTER WITH WIT. A - OXYGEN INFUSION

75 min | 720 PLN

ENDERMOLOGY
Treatment using LPG LIPO M6 equipment helps to reduce fat tissue,
cellulite and firm the body.
• Endermologie treatment
• Endermologie outfit
• With a treatment of 10 treatments + 2 as a gift.
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40 min I 200 PLN
120 PLN

Z A B I E G I H I –T E C H
INTRACEUTICALS
To australijska metoda nieinwazyjnego odmładzania skóry. Skuteczność
jego działania zapewnia połączenie technologii hiperbarycznego tlenu
z kwasem hialuronowym i składnikami aktywnymi.
REJUVENATE Z WIT. C - INFUZJA TLENOWA

75 min | 720 zł

BOOSTER Z KOLAGENEM - INFUZJA TLENOWA

75 min | 720zł

BOOSTER Z WIT. A - INFUZJA TLENOWA

75 min | 720 zł

ENDERMOLOGIA
Zabieg z wykorzystaniem sprzętu LPG LIPO M6 pomaga redukować
tkankę tłuszczową, cellulit oraz ujędrniać ciało.
• Zabieg endermologii
• Strój do endermologii
• Przy zabiegu 10 zabiegów + 2 w prezencie.

40 min I 200 zł
120 zł
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BODY MASSAGES
Performed with techniques suited to individual needs, with the
application of the highest quality of natural essential oils, Shea butter,
candle wax or stones.

LOMI LOMI NUI MASSAGE*
Hawaiianfull body massagehaving a character of a
holisticritualunitingmind and body.
* Ask for a specialist.

80 min I 600 PLN

ARIES MASSAGE
70 min | 400 PLN
Fresh cranberry fragrant relaxing body massage designed to revitalize and
nourish the skin. Enriched by warm compresses and signature massage it
relaxes tense body parts and brings harmony between body and mind.
ZANZIBAR
70 min | 390 PLN
Mood-lifting African massage. Especially recommend for woman.
BALINESE BODY MASSAGE - MANTRA BALI
70 min | 390 PLN
Massage combining diverse techniques, inspired by Eastern medicine
such as: Chinese acupressure, Indian Ayurveda, reflexology, and
aromatherapy.
HOT STONE MASSAGE

70 min | 360 PLN

KOBIDO FACIAL MASSAGE
70 min | 350 PLN
Thisis a traditionalJapanesemassage for the face, neck and
décolletagethatgives immediate rejuvenating and shapingeffects.
WHOLE BODY MASSAGE WITH A CANDLE
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50 min I 290 PLN

MASAŻE CIAŁA
Wykonywane indywidualnie dobranymi technikami masażu klasycznego
z użyciem wysokiej jakości preparatów w formie olejów, kremów, maseł,
a także wosku, świec i kamieni.

MASAŻ LOMI LOMI*
80 min | 600 zł
Hawajski masaż całego ciała mający charakter holistycznego
rytuału jednoczącego umysł i ciało.
*Zapytaj o specjalistę.
MASAŻ ARIES
70 min | 400 zł
Relaksujący masaż ciała i głowy pachnący świeżą żurawiną. Doskonale
rewitalizuje i odżywia skórę całego ciała. Wzbogacony o ciepłe kompresy
i autorski schemat masażu, rozluźnia spięte partie ciała i prowadzi do
uzyskania równowagi pomiędzy ciałem i umysłem.
ZANZIBAR
70 min | 390 zł
Afrykański masaż wprowadzający w dobry nastrój. Masaż polecany dla kobiet.
BALIJSKI MASAŻ CIAŁA - MANTRA BALI
70 min | 390 zł
Masaż łączący wiele technik wschodu takich jak: chińska akupresura,
hinduska ajurweda, refleksologia i aromaterapia.
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

70 min | 360 zł

KOBIDO „NIECHIRURGICZNY LIFTING TWARZY”*
70 min | 350 zł
To tradycyjny japoński masaż twarzy, szyi i dekoltu,
który daje natychmiastowe efekty odmładzające i modelujące.
MASAŻ CAŁEGO CIAŁA CIEPŁĄ ŚWIECĄ

50 min I 290 zł
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FULL BODY MASSAGE

50 min | 290 PLN

MASSAGE BACK/LEG

25 min | 200 PLN

* Ask for a massage package at a special price which includes a Kobido facial
massage and a full body massage at a special price
120 min | 580 PLN

MASSAGES OF THE WORLD
performed by Thai specialists
TRADITIONAL THAI MASSAGE

60 min 340 PLN | 90 min 460 PLN

THAI HOT OIL MASSAGE

60 min 380 PLN | 90 min 500 PLN

HOT HERBAL STAMP MASSAGE

60 min 380 PLN | 90 min 500 PLN

BALINESE HOT STONE MASSAGE

90 min 500 PLN

THAI ANTI-CELLULITE MASSAGE

60 min | 450 PLN

THAI BACK, SHOULDER, NECK AND HEAD MASSAGE 60 min | 320 PLN
FOOT REFLEXOLOGY
- Thai foot massage
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30 min 190 PLN | 60 min 220 PLN

MASAŻ CAŁEGO CIAŁA

50 min | 290 zł

MASAŻ PLECÓW / NÓG

25 min | 200 zł

*Zapytaj o pakiet masaży w specjalnej cenie, który zawiera masaż twarzy
Kobido i masaż całego ciała w specjalnej cenie
120 min | 580 zł

M A S A Ż E Ś W I ATA
wykonywane przez specjalistki z Tajlandii
TRADYCYJNY MASAŻ TAJSKI

60 min 340 zł | 90 min 460 zł

MASAŻ TAJSKI GORĄCYMI OLEJAMI

60 min 380 zł | 90 min 500 zł

MASAŻ GORĄCYMI
STEMPLAMI ZIOŁOWYMI

60 min 380 zł | 90 min 500 zł

BALIJSKI MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

90 min 500 zł

TAJSKI MASAŻ ANTYCELLULITOWY

60 min | 450 zł

TAJSKI MASAŻ PLECÓW, RAMION, SZYI I GŁOWY

60 min | 320 zł

REFLEKSOTERAPIA STÓP

30 min 190 zł | 60 min 220 zł

- Tajski masaż stóp
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ADDITIONAL SERVICES
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Classic manicure

60 min | 120 PLN

Manicure with polish

90 min | 160 PLN

Hybrid manicure

90 min | 180 PLN

Hot manicure

60 min | 120 PLN

Classic pedicure

60 min | 160 PLN

Pedicure with polish

90 min | 200 PLN

Hybrid pedicure

90 min | 220 PLN

Hybrid nail polish removal hands / feet

30 min | 40 PLN

Eyebrow henna / lashes

30 min | 30 PLN

Eyebrow henna + regulation

45 min | 40 PLN

Eyebrow henna + lashes + eyebrow regulation

60 min | 50 PLN

Eyebrow regulation
(free of charge during a treatment)

30 min | 30 PLN

Paraffin treatment for hands

160 PLN

Paraffin treatment for feet

160 PLN

U S Ł U G I D O D AT K O W E
MANICURE KLASYCZNY

60 min | 120 zł

MANICURE Z MALOWANIEM

90 min | 160 zł

MANICURE HYBRYDOWY

90 min | 180 zł

Hot manicure

60 min | 120 zł

Pedicure klasyczny

60 min | 160 zł

Pedicure z malowaniem

90 min | 200 zł

Pedicure hybrydowy

90 min | 220 zł

Usuwanie lakieru hybrydowego dłonie / stopy

30 min | 40 zł

Henna brwi / rzęs

30 min | 30 zł

Henna brwi + regulacja brwi

45 min | 40 zł

Henna brwi + rzęs + regulacja brwi

60 min | 50 zł

Regulacja brwi (opcja w zabiegu bezpłatnie)

30 min | 30 zł

Zabieg parafinowy na dłonie

160 zł

Zabieg parafinowy na stopy

160 zł
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S PA R U L E S & R E G U L AT I O N S
1. The use of Aries SPA facilities is tantamount to reading and acceptance
of these rules & regulations.
2. SPA services are available to persons 16 years of age or older. Minors require
consent and the presence of a legal guardian during treatments.
3. We recommend you arrive 10 minutes prior to your appointment time to enjoy
the facilities and to ensure your treatment starts on time.
4. Being late more than 10 minutes may result in a reduction of your treatment
experience, while the treatment price remains the same.
5. To ensure that the highest quality services are provided to you at the SPA, please
fill out the Guest Card prior to the treatment. We ask you to fill it out only once on
your first visit to so we can familiarize ourselves with the current state your health.
Members of staff are not responsible for any consequences resulting from treatments performed despite existing contraindications, which were not disclosed.
6. Should you wish to reschedule or cancel any spa appointments, please notify the
SPA by 6:00 p.m. the day prior to the scheduled appointment.
7. An appointment canceled after 6:00 p.m. the day prior to the scheduled appointment or a missed appointment is subject to a charge of PLN 50 for every 30
minutes of the reserved treatment.
8. The charge referred to in clause 7 will be added to the Guest’s hotel bill.
9. Cancellation of the reservation is considered to have been made at the time of
its written confirmation by an Aries SPA employee.
10. It is prohibited to be under the influence of alcohol, narcotics or psychoactive
substances on the Aries SPA premises.
11. The SPA staff is not responsible for valuable items left at the SPA.
12. Aries SPA is a place to restore your energy and relax. As a courtesy towards
other Guests, we ask you to keep the noise down and refrain from the use of mobile
phones inside the SPA area.
13. An employee has the right to refuse to perform the treatment should there be
any contraindications.
14. The SPA manager reserves the right to terminate the treatment should a member of staff encounter inappropriate behavior of the Guest (aggression, unambiguous proposal, etc.).
15. Aries SPA reserves the right to change its treatment offer and opening hours at
any time without notice.
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R E G U L A M I N A R I E S S PA
1. Korzystanie z usług Aries SPA jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Z usług SPA korzystać mogą od osoby od 16 roku życia, w przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda oraz obecność opiekunów podczas wykonywania
zabiegu.
3. Dla komfortu Gości zaleca się przybycie do SPA na 10 minut przed umówionym
czasem wizyty.
4. W przypadku spóźnienia się Gościa na zabieg więcej niż 10 minut, czas zabiegu
zostaje skrócony, a cena zabiegu nie ulega zmianie.
5. Dla zachowania najwyższej jakości wizyty w SPA prosimy, przed przystąpieniem
do zabiegu o wypełnienie karty Gościa. Jest ona uzupełniana tylko przy pierwszej
wizycie i ma na celu zapoznanie się z aktualnym stanem Państwa zdrowia. Personel
nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zabiegów przeprowadzonych pomimo istniejących przeciwskazań, które nie zostały ujawnione.
6. Bezkosztowej anulacji rezerwacji usługi można dokonać do godziny 18:00 dnia
poprzedzającego dzień wykonania zabiegu.
7. W przypadku anulacji rezerwacji po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego dzień
zabiegu lub nieskorzystania z zabiegu w zarezerwowanym terminie Aries Hotel
& SPA Zakopane pobiera opłatę anulacyjną w wysokości 50,00 PLN brutto za każde
zarezerwowane 30 minut usługi.
8. Opłata o której mowa w ptk. 7 zostanie doliczona do ogólnego rachunku hotelowego Gościa.
9. Anulację rezerwacji usługi uznaje się za dokonaną w momencie jej pisemnego
potwierdzenia przez pracownika Aries SPA.
10. Przebywanie na terenie Aries SPA osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem substancji odurzających lub psychoaktywnych jest zabronione.
11. Personel SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w SPA.
12. Aries SPA jest miejscem relaksu i odprężenia . Dlatego prosimy o zachowanie
ciszy i nie używanie telefonów komórkowych na terenie strefy SPA
13. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu jeśli wystąpią przeciwskazania do jego wykonania.
14. Manager SPA zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu przez pracownika,
jeżeli spotka się on z niestosownym zachowaniem Gościa (agresja, niedwuznaczna
propozycja itp.)
15. Aries SPA zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz godzin otwarcia.
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