
Źródło Twojego piękna…

GÓRSKIE SPA
M E N U  D L A  G R U P



ZAPRASZAMY CODZIENNIE

BUDYNEK SPA & WELLNESS, III PIĘTRO

OD 9:00 DO 21:00

Rezerwacja zabiegów dla gości hotelowych  
tel. wew. 859

Rezerwacja zabiegów dla gości z zewnątrz  
tel. + 48 (18) 530 30 04

Strefa Aqua – baseny i sauny 
tel. wew 850

www.facebook.com/spaczarnypotok

GÓRSKIE SPA*****

 
Rezerwacja zabiegów

W  celu rezerwacji zabiegów przez Gości hotelowych 
prosimy o kontakt pod nr wew. 859. Prosimy o wcześniejszą 
rezerwację zabiegów, aby dobrać dla Państwa najbardziej 
dogodny termin. Prosimy również o  przybycie około 
10 minut wcześniej przed umówioną wizytą. 

Rezygnacja z zabiegu

Nie ma możliwości rozdzielenia zabiegów z pakietu.
Anulacja (nie stawienie się) na jednym z  zabiegów 
spowoduje naliczenie całości opłat.

 
Przygotowanie się do zabiegów  SPA

• Gości hotelowych prosimy o  przybycie do SPA 
w szlafroku i kapciach hotelowych, które znajdują się 
w pokojach, 

• Ręczniki oraz bieliznę jednorazową dostaniecie 
Państwo u nas w SPA,

• Prosimy o przybycie bez biżuterii,
• Spóźnienie powoduje skrócenie zabiegu  bez 

możliwości obniżenia jego ceny. 

SPA to strefa spokoju i  relaksu, dlatego prosimy 
o  zachowanie ciszy, przestrzegania zakazu palenia 
i spożywania alkoholu i wyciszenia telefonów. Ze SPA 
nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem 
alkoholu i środków odurzających. 

WARTO WIEDZIEĆ… CZYLI JAK KORZYSTAĆ ZE SPA

32



...wyobraź sobie,  
że w trakcie niesamowitego, relaksującego zabiegu  

wyruszasz wszystkimi zmysłami w świat aromatów i zapachów,  

oddajesz się głębokiemu odprężeniu,  

muzyka wprowadza Cię w stan relaksu,  

a górski klimat uwalnia od codziennego stresu...

To wszystko czeka na Ciebie w GÓRSKIM SPA HOTELU CZARNY POTOK**** w Krynicy-Zdrój,  

gdzie zmysłowe, wyjątkowe i luksusowe zabiegi,  

dopasowane do Twoich potrzeb, będą źródłem piękna, energii i odprężenia. 

Pozwól nam zatrzymać czas i zaprosić Cię w relaksującą podróż… 
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WARIANT 1 
KRÓTKI RYTUAŁ PIELĘGNACYJNY
Peeling ciała - odświeża, oczyszcza i  masuje skórę, 
przygotowując do intensywnej pielęgnacji odżywczym 
masłem shea.
  30 min.

RELAKSACYJNY MASAŻ CZĘŚCIOWY PLECÓW
Masaż reguluje napięcie mięśniowe, usuwa dolegliwości 
bólowe i objawy zmęczenia.
 20 min.

WARIANT 2
KRÓTKI RYTUAŁ PIELĘGNACYJNY
Peeling ciała - odświeża, oczyszcza i  masuje skórę, 
przygotowując do intensywnej pielęgnacji odżywczym 
masłem shea.
 30 min.

FIRMOWY MASAŻ TWARZY YONELLE
Relaksująco - modelujący masaż twarzy, szyi i dekoltu.
 20 min.

WARIANT 1 
METAMORFOZA
Zabieg na twarz przywracający skórze jędrność, blask 
i  witalność. Zabieg obejmuje peeling, serum, maskę 
i nałożenie kremu.
  45 min.

CZEKOLADOWY RYTUAŁ UJĘDRNIAJĄCY
Ujędrniająco-brązująca linia czekoladowa, 
o apetycznym, pobudzającym zmysły zapachu. Dzięki 
zastosowaniu kakao i  wielu składników aktywnych 
stymuluje produkcję endorfin, ujędrnia skórę oraz 
nadaje jej kolor delikatnej opalenizny.

Zabieg obejmuje peeling, serum, maskę, i  nałożenie 
masła shea.
 60 min.

WARIANT 2 / MEN
WITALIZUJĄCY MASAŻ BOROWINOWY NA PLECY
Masaż na kremie borowinowym, usuwa objawy 
zmęczenia i  przepracowania, regeneruje organizm 
i zwiększa siły witalne.
 30 min.

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO-ENERGIZUJACY SOTHYS
Zabieg o zmysłowym męskim zapachu, detoksykujący 
skórę twarzy, poprawiający jej napięcie i wyrównujący 
koloryt. Zabieg obejmuje peeling, serum, maskę 
i nałożenie kremu.
 50 min.

PAKIETY SPA DLA GRUP  220 zł/netto PAKIETY SPA DLA GRUP  330 zł/netto

76



WARIANT 1 
MASAZ RELAKSACYJNY CAŁEGO CIAŁA 
Z PIELĘGNACJĄ
Delikatny masaż z peelingiem będący dla ciała źródłem 
relaksu, piękna, odprężenia i energii.
  60 min.

OWOCOWY ZABIEG DOTLENIAJĄCY SOTHYS
Smakowicie pachnący owocowy zabieg po której Twoja 
skóra będzie rozświetlona, dotleniona, wygładzona 
i nawilżona. Zabieg obejmuj: demakijaż peeling, serum, 
maskę i nałożenie kremu.
 60 min.

WARIANT 2
AROMATYCZNE PODRÓŻE
Pielęgnacja ciała zakończona relaksacyjnym masażem, 
łącząca w sobie odnowę i odżywianie oraz aromaterapię 
Zabieg składa się z delikatnego peelingu oraz masażu 
na wysokiej jakości produktach francuskiej marki 
SOTHYS.
 60 min.

PROGRESSIVE REVITAL
Zabieg medestetyczny z  efektem „NOWEJ SKÓRY”. 
Następuje zdecydowana redukcja zmarszczek 
i  widoczności porów. Skóra wygląda, jakby uległa 
metamorfozie – staje się jedwabiście gładka, silnie 
ujędrniona, nasycona i  zregenerowana. Zabieg 
obejmuje: demakijaż, peeling enzymatyczny, 
progresywny eksfoliator 10%, 3 przeciwzmarszczkowe 
peptydy infuzyjne, masaż ujędrniający twarz, szyję 
i dekolt, superliftingującą maskę na twarz i szyję, krem 
pod oczy i krem pielęgnacyjny.

WARIANT 1 
INTENSYWNIE ODMŁADZAJĄCY ZABIEG BP3  
NA TWARZ SOTHYS
Intensywny zabieg wpływa bezpośrednio na spłycenie 
zmarszczek i  opóźnia procesy starzenia skóry. 
Zabieg obejmuje: peeling, wysokoprocentowe serum 
z  kwasem hialuronowym, masaż, maskę kolagenową 
oraz nałożenie serum i krem.
  60 min.

LUKSUSOWY RYTUAŁ NA CIAŁO Z 24 KARATOWYM 
ZŁOTEM (dla kobiet)  
lub RYTUAŁ Z CHMIELEM I OLEJEM KONOPNYM 
(dla mężczyzn )
Niezwykle odprężające zabiegi na ciało oparte 
na najwyższej jakości kosmetykach naturalnych. 
Zabiegi silnie regenerujące, nawilżające oraz 
odżywcze.
Zabieg obejmuje: peeling ciała, kąpiel, maskę oraz 
nałożenie produktów na zakończenie zabiegu.

WARIANT 2
ZABIEG NA TWARZ ENERGIA MŁODOSCI  
– DETOX SOTHYS
Intensywny zabieg na twarz z ekstraktem z żeńszenia. 
Spłyca zmarszczki, ujędrnia, odświeża, detoksykuje 
i  dotlenia skórę. Zabieg obejmuje peeling, masaż, 
maskę, serum i krem na zakończenie.
 60 min.

GÓRSKA TERAPIA KAMIENIAMI
Niesamowicie relaksujący masaż całego ciała 
z użyciem gorących kamieni bazaltowych.
 60 min.

PAKIETY SPA DLA GRUP  400 zł/netto PAKIETY SPA DLA GRUP  490 zł/netto
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Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference****  
ul. Czarny Potok 65, Krynica Zdrój; Tel. (18) 530 30 01 

www.hotelczarnypotok.pl


