Grotta
SPA
MENU ZABIEGOWE
MASAŻE DR JOSEPH
*Autorski masaż Tremonti
*Masaż relaksacyjny gorącym olejem
*Masaż gorącymi kamieniami
*Masaż odblokowujący energię
*Relaksujący masaż pleców
*Masaż klasyczny
*Masaż sportowy
*Masaż stóp z kąpielą magnezową
*Masaż bańką chińską
*Peeling do masażu

50min/260pln
50min/250pln
50min/260pln
50min/260pln
30min/150pln
50min/250pln
50min/260pln
40min/150pln
30min/120pln
30min/100pln

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA MASAŻU
W PAŃSTWA APARTAMENCIE

RYTUAŁY NA CIAŁO
*Rytuał alpejskie błoto
*Rytuał bawarskie siano
*Rytuał tyrolski detox

90min/450pln
90min/450pln
90min/450pln

ZABIEGI NA CIAŁO DR JOSEPH
*Zabieg antycellulitowy
*Zabieg odżywczy
*Zabieg nawilżający
*Peeling ciała szczotką z agawy

60min/350pln
60min/350pln
60min/350pln
50min/340pln

VIP ZABIEGI DLA DWOJGA
Nasza strefa SPA, wyposażona jest w gabinet, w którym
jest możliwość wykonania wspólnego zabiegu dwóm
osobom jednocześnie. Polecamy go w szczególności parom
lub przyjaciołom, którzy chcą wspólnie relaksować się
podczas naszych zabiegów.

ZABIEGI DLA SPORTOWCÓW
Uprawiasz sporty wyczynowe? A może jesteś fanem
rekreacyjnego chodzenia po górach? Bez znaczenia jak
intensywnie spędzasz czas, w Grotta Spa znajdziesz masaże
dobrane idealnie do swoich potrzeb.
Przedwysiłkowy masaż sportowy

50 min/260 pln

Powysiłkowy masaż sportowy

50min /260 pln

Kinesiotaping

30 min/40 pln

W CELU REZERWACJI ZABIEGÓW ZACHĘCAMY
DO KONTAKTU Z RECEPCJĄ SPA
TEL. 75 76 96 135

Grotta
SPA
MENU ZABIEGOWE
ZABIEGI NA TWARZ CODAGE
*Zabieg szyty na miarę
*Zabieg bankietowy
*Peeling rozświetlający

60min/450pln
45min/350pln
45min/350pln

ZABIEGI NA TWARZ DR JOSEPH
*Zabieg liftingujący
*Zabieg nawilżający
*Zabieg witalizujący
*Zabieg łagodzący
*Zabieg oczyszczający
*Masaż twarzy KOBIDO

90min/450pln
60min/320pln
60min/340pln
60min/320pln
60min/320pln
70min/300pln

EXPRESS BEAUTY- INFUZJA TLENOWA
*Kuracja nawilżająca- witamina C
*Kuracja wygładzająca- kolagen
*Kuracja przeciwzmarszczkowa
- kwas hialuronowy

50min/250pln
50min/250pln
50min/250pln

MAMA W SPA
Kobieta w ciąży w Naszym SPA jest traktowana
wyjątkowo. Wiemy, że przyszłe mamy borykają się z
różnymi dolegliwościami, dlatego zabiegi dobieramy dla
każdej Pani indywidualnie, skupiając się na zaspokojeniu
potrzeb jej ciała i ducha!

ZABIEGI DLA NAJMŁODSZYCH
*Masaż rączek i nóżek
*Owocowy relaks
*Kokosowy masaż plecków
*Maseczka czekoladowa na twarz

20min/70pln
20min/100pln
20min/100pln
20min/100pln

