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Zapraszamy do odprężającego świata SPA, 
gdzie każda chwila przeradza się w piękne wspomnienie.

Ukryta Komnata to strefa powstała z myślą o potrzebach relaksu,  
piękna, luksusu, wypoczynku i witalności.

Ogród różany, lawendowy, sady jabłoniowe oraz park małowiejski wskazały  
nam niezwykłe ścieżki do pielęgnacji ciała i duszy. Miłość do natury oraz jej  
owoce stały się zalążkiem do powstania unikatowych rytuałów, które dzięki  

niepowtarzalnym właściwościom pozwalają osiągnąć głęboki relaks. 

Połączyliśmy nasze pomysły ze światowymi trendami w dziedzinie pielęgnacji  
i wspólnie z ekskluzywną marką Dibi Milano odkrywamy szlaki piękna. 

UKRYTA KOMNATA SPA TO WYJĄTKOWE MIEJSCE  
DLA CIEBIE I TWOICH PRZYJACIÓŁ



ŚCIEŻKĄ WOKÓŁ PAŁACU – RYTUAŁY

Każdy z naszych rytuałów to podróż do świata zmysłów, godna królewskich komnat.
 W otoczeniu niezwykłych aromatów powitanie młodości rozpocznie peeling całego ciała, 

który doskonale je oczyści, poprawi krążenie i dotleni tkanki.  
Dodatkową przyjemność poczujesz dzięki ciepłym okładom, które maksymalnie  
odżywią skórę całego ciała.  W cudowny stan głębokiego relaksu i odprężenia  

wprowadza masaż relaksacyjny. W międzyczasie zadbamy, aby kompleks substancji  
aktywnych natychmiastowo wygładził, nawilżył i ujędrnił skórę twarzy.  

Rytuał dopełni pielęgnacja dłoni i stóp.

KLEMENTYNA W OGRODZIE RÓŻANYM
90 min / 590 zł 

Aromatyczny rytuał wypełniony wonią kwiatów róż,
przynoszący delikatne ukojenie i wyciszenie. Wprowadza w stan relaksu i odprężenia.

Jedwabista skóra otulona subtelną nutą oleju różanego zapewni efekt relaksu na długi czas.

RÓWNOWAGA PŁYNĄCA Z NATURY
80 min / 490 zł

Rytuał, który sprawia, że czujesz się dobrze ze sobą i swoim ciałem.
Mieszanka zmysłowych doznań oddala stres i pozytywnie wpływa na nastrój.

SPACER POŚRÓD JABŁONI
75 min / 390 zł

Soczysty i energetyzujący rytuał wśród kuszącego zapachu jabłoni i drzew owocowych.
Świeża nuta dodająca uczucia lekkości i energii do działania.

Odżywiona i nawilżona skóra.



ELIKSIR WIECZNEJ MŁODOŚCI – ZABIEGI NA TWARZ

W Ukrytej Komnacie codziennie świętujemy luksus bycia pięknym i pomagamy  
odkryć urodę na nowo. Spersonalizowana droga do piękna poprzez unikalne  

właściwości wysokiej klasy kosmetyków Dibi Milano. 

SEKRET PIĘKNA
55 min / 470 zł

Zabieg silnie liftingujący. Modelowanie owalu twarzy,  
redukcja zmarszczek oraz ujędrnienie.

ELIKSIR MŁODOŚCI
55 min / 440 zł

Antyoksydacyjny eliksir młodości, dotlenienie,  
nawilżenie i poprawa kolorytu skóry.

ZŁOTY ELIKSIR
55 min / 490 zł

Najwyższy wymiar luksusu, aktywne płatki 24 karatowego złota.
 Idealnie nawilżona, rozświetlona i promienna skóra

TAJEMNICA DŁUGOWIECZNOŚCI
55 min / 390 zł

Wypełnienie zmarszczek, jędrna i napięta skóra, idealne wygładzenie.





TAJEMNICE JEDWABISTEJ SKÓRY – CIAŁO

Każda skóra potrzebuje relaksu, wygładzenia, odzyskania energii  
czy pięknego wyglądu. Dopieszczona, odżywiona skóra daje  

Ci wyjątkowe chwile dobrego samopoczucia i pozwala  
uwolnić produkcję hormonów szczęścia.

CZEKOLADOWA REGENERACJA
55 min / 290 zł

Zabieg z zastosowaniem masy czekoladowej wpływa pozytywnie na kondycję skóry.  
Reguluje układ nerwowy oraz odpornościowy,  

uspokaja oraz stymuluje chęć do życia.

PORANNA BRYZA
55 min / 270 zł

Zabieg głęboko nawilżający na bazie morskich składników takich jak alga laminaria,  
sterole z czerwonej algi oraz morskie polisacharydy.

PEELING CIAŁA
30 min / 150 zł 

Natychmiastowe nawilżenie i wygładzenie ciała dzięki peelingującym  
drobinkom soli lub cukru, dobranym w zależności od rodzaju i potrzeb skóry.



RECEPTURY PAŁACOWE – MASAŻE

Masaż to jedna z największych przyjemności, jakie możesz sprawić swojemu ciału i duszy.  
Wspaniałe samopoczucie, naturalne pobudzenie skóry wraz z gorącym olejem oraz kojącą mocą 

dotyku przyniesie odprężenie i przywróci energię do życia. 

PO UCZCIE PAŁACOWEJ – MASAŻ RELAKSUJĄCY GORĄCYM OLEJEM
50 min / 250 zł

Delikatny masaż całego ciała przyniesie ulgę po męczącym dniu i intensywnym wieczorze.  
Odpręży całe ciało oraz usprawni metabolizm, pobudzając mikrokrążenie krwi i limfy.

PO DŁUGIEJ PODRÓŻY – MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
70 min / 330 zł

Pobudzający krążenie oraz rozgrzewający mięśnie masaż gorącymi kamieniami  
umożliwi przyjemne odprężenie i relaks, a także wzmocni system odpornościowy.  

Olejki eteryczne ukoją umysł.

PO KONNEJ PRZEJAŻDZCE – MASAŻ KLASYCZNY ROZLUŹNIAJĄCY MIĘŚNIE
50 min / 240 zł  

Intensywny masaż rozluźniający spięte mięśnie,
łagodzący bóle mięśniowe oraz redukujący napięcia i skurcze.

MASAŻ CZĘŚCIOWY DLA WYBRANEJ PARTII CIAŁA
30 min / 150 zł

Odprężający masaż wybranej partii ciała, redukuje miejscowe bóle i spięte mięśnie,  
relaksuje, a przy tym dodaje energii.





MASAŻE BALIJSKIE 

Masaże Balijskie to wyjątkowa podróż do samego serca Orientu. Niewątpliwą zaletą 
balijskich masaży jest fakt, iż jest on wykonywany wyłącznie przez masażystów z Bali. 

Oddaj się w ręce naszych specjalistów i skorzystaj z dobroczynnego wpływu  
tej techniki masażu na Twoje ciało i umysł.

MASAŻ LOMI LOMI  
55 min / 310 zł 

Relaksacyjny, egzotyczny rytuał, który poprzez dotyk głęboko oczyszcza  
duchowo i fizycznie, a także przywraca równowagę. Działa odprężająco,  

odstresowująco, odchudzająco oraz przeciwbólowo.

MASAŻ BALIJSKI  
55 min / 310 zł 

Przyjemny i relaksujący masaż balijski. Celem masażu jest usprawnienie 
przepływu krwi oraz limfy w organizmie. Efektem masażu jest natychmiastowy relaks, 

zmniejszone zmęcznie oraz redukcja stresu

SPORTOWA ODBUDOWA  
55 min / 320 zł 

Regenerujący, bardzo intensywny masaż balijski. Doskonały wybór na zmęczone mięśnie, 
celem jest przywrócenie sprawności, poprawienie krążenia krwi oraz 

dotlenienie mięśni i skóry. Polecany dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

REFLEKSOLOGIA STÓP  
30 min / 190 zł 

Delikatny masaż działający na obszary refleksyjne w stopach, które mają  
bezpośrednie połączenie ze wszystkimi narządami, gruczołami i częściami ciała.  

Refleksoterapia przy dźwiękach odprężającej muzyki harmonizuje  
krążenie energii w całym ciele.





SPA DLA DŁONI 

PIĘKNIE I WYPIELĘGNOWANE DŁONIE

Masaż dłoni 
50 zł

Peeling dłoni 
30 zł

Kąpiel parafinowa 
70 zł

SPA DLA STÓP 

GŁADKIE I PIĘKNE STOPY

Masaż stóp 
60 zł

Peeling stóp 
40 zł

Kąpiel parafinowa 
70 zł



Informacje i rezerwacje:
tel. +48 782 40 40 40

e-mail: recepcja@palacmalawies.pl 
Mała Wieś 40 | 05-622 Belsk Duży 


