Odnowa biologiczna RELAX 2021
FIRST MINUTE- 15% rabatu przy rezerwacji i wpłacie 40% zadatku do 31.12.2020

Podaruj sobie chwilę relaksu
Pakiet dedykowany dla osób, które pragną wypocząć podczas relaksacyjnych i upiększających zabiegów,
a przy okazji zrzucić zbędne kilogramy.
Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty turnusów siedmio- i czternastodniowych odnowy
biologicznej, na licencji dr Marka Bardadyna, eksperta w dziedzinie żywienia i odchudzania, autora takich
bestsellerów jak "Kody młodości" i "Odchudzająca książka kucharska"

Pakiet zawiera:













7 x nocleg z pełnym wyżywieniem tradycyjnym lub w formie diety strukturalnej Dr. Bardadyna
profesjonalna analiza składu ciała (m.in. skład % wody, tkanki tłuszczowej i mięśniowej, BMI, BMR)
10% rabatu na wszystkie oferowane zabiegi i masaże w naszym Centrum SPA
bezpłatna konsultacja z Kosmetologiem oraz Fizjoterapeutą
woda mineralna w pokoju, kącik herbaciany oraz woda
jonizowana w restauracji
powitalna lampka wina przy kolacji
wieczór przy muzyce (w zależności od sytuacji związanej z Covid19)
w pokoju szlafrok, dodatkowy ręcznik na zabiegi, suszarka
rozruch poranny z instruktorem (4-5 razy) dla osób chętnych
dodatkowe atrakcje oferowane przez obiekt w danym okresie
Wi-Fi, parking
Strefa Wellness & SPA (bez ograniczeń):
 do wyboru jeden zabieg ( zabieg proszę
o basen z krystalicznie czystą wodą
wybrać już w momencie rezerwacji)
(technologia Grandera)
o ujędrniający masaż całego ciała
o sauna sucha i infrared, łaźnia parowa
o antycellulitowy zabieg na ciało
o jacuzzi wewnętrzne: SIENNA i
o liftingujący lub nawilżający zabieg na
VIRGINIA
twarz
o jacuzzi zewnętrzne HOTSPRING
o grota solna
Pakiet 7 noclegów
pokój
pokój
APT
Cena od osoby
Standard
Comfort
Comfort
o 3 x drenaż limfatyczny boa
3 styczniao 1 x relaksacyjny masaż twarzy, szyi i
1 715 zł 1 995 zł
2 415 zł
24 października
dekoltu
24 października
1 589 zł 1 869 zł
2 289 zł
19 grudnia

Dodatkowe informacje:

Pakiet dwutygodniowy (15 dni / 14 noclegów) to koszt turnusu x 2 – 15% rabatu










Pokój do pojedynczego wykorzystania dopłata: 7 noclegów + 490 zł / osoby, 14 noclegów + 826 zł / osoby
Pobyt trzeciej Osoby na dostawce rabat – 20%
Dodatkowo pobierana jest opłata uzdrowiskowa na rzecz Urzędu Miasta w Ustroniu
Pobyt pupila (tylko psy, małych ras) w wybranych pokojach: + 60 zł / doba
Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu
Doba hotelowa od 14:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu
Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 40% wartości usługi
na nasze konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI O/USTROŃ 03 1050 1096 1000 0001 0490 2879
* Cena FIRST MINUTE nie łączy się z innymi rabatami i promocjami
Oferta pakietowa- rezygnacja z poszczególnych usług nie stanowi podstawy do obniżenia ceny
Oferta obowiązuje: 03.01. – 19.12.2021r.

recepcja@mazowszemedispa.com
www.mazowszemedispa.com

Mazowsze Medi SPA
Ul Stroma 6, 43-450 Ustroń

tel. (33) 857 72 71
fax.: (33) 854 46 56

