E L L E U RO DA

Sielsko Anielsko SPA
Hotel Aries

POCZUJ
SZCZĘŚCIE

Uroczysko
Siedmiu Stawów

Na weekend z przyjaciółką i romantyczny
walentynkowy wypad we dwoje.
Miejsca, w których rozpieścisz wszystkie
zmysły i zapomnisz (na chwilę), co to stres.
pachnące świeżymi ziołami. W menu m.in. pilingi z masłem
shea, aromaterapeutyczne kąpiele dla dwojga, masaże ciała
i twarzy na bazie kosmetyków z werbeną i migdałami. Między
zabiegami oczyścisz ciało w saunie fińskiej albo parowej,
popływasz w basenie lub rozgrzejesz się w jacuzzi.
GDZIE Uroczysko Siedmiu Stawów, Gola Dzierżoniowska,
uroczysko7stawow.pl

Manor House

Dotyk luksusu

Zdjęcia: serwis prasowy

Jeśli szukasz pretekstu, by wybrać się do Zakopanego, zacznij
od Hotelu Aries. Bywa tu tłoczno, ale jest niezwykle klimatycznie. Przytulne pokoje mają widok na Tatry, basen jest wypełniony wodą termalną, a przy najbardziej kapryśnej pogodzie
możesz grzać się w jacuzzi na zewnętrznym tarasie. Bajka.
W tutejszym spa masaż tajski nie ma sobie równych w okolicy.
Mocny, bolesny, ale skuteczny w usuwaniu stresu z ciała.
Zabieg popisowy to Selvert Thermal Soin D’Or ze złotem
peptydowym oraz diamentowym kompleksem peptydowym.
Regeneruje, nawilża, przywraca blask, a zmysły zabiera
w kosmiczną podróż.
GDZIE Hotel Aries, Zakopane, hotelaries.pl

Francuski klimat

Zabytkowy zamek, nowoczesne wnętrza, przepyszna kuchnia
bazująca na lokalnych składnikach oraz spa marki L’Occitane.
Brzmi jak prowansalska opowieść, ale takie miejsce jest
w Polsce, i to zaledwie godzinę jazdy od Wrocławia.
Kameralna atmosfera, świetne trasy biegowe dookoła i spa

Na wysokie C

Łaźnie, sauny, odkryte baseny – z tego słynie położona
w mekce narciarzy i snowboardzistów, Białce Tatrzańskiej,
Terma Bania. A od niedawna też z luksusowego Sielsko
Anielsko SPA. Świetne miejsce, aby zaszyć się na parę dni
z książką i planem na nicnierobienie. Warto zapisać się na
parę zabiegów. Na pewno na ten marki Skeyndor z nowej,
antyoksydacyjnej linii Power C+ o 25-proc. stężeniu witaminy
C. Efekt? Skóra odzyskuje blask po jednym zabiegu.
GDZIE Sielsko Anielsko SPA, hotelbania.pl

W stronę Azji

Ogród medytacji, terapia otwierająca czakry na kryształowym łóżku, relaksujące kąpiele na bazie „wibracji” buddyjskich gongów, które odblokowują kanały energetyczne – meridiany – i usuwają toksyny z organizmu, czy seans w Chacie
Solnej, który oczyszcza układ oddechowy, poprawia odporność i działa jak trzy dni nad morzem. W spa hotelu Manor
traktują cię holistycznie i bazują na azjatyckich patentach na
stres. Ponadto chodzą na paluszkach, podają wegańskie śniadania i mają zabiegi dla alergików.
GDZIE Manor House, Chlewiska, manorhouse.pl

