PREZENT DLA RODZICÓW
JUŻ OD 999 ZŁ

Idealny prezent dla rodziców, który wyrazi najszczersze
podziękowania za ich miłość oraz zaangażowanie. Podaruj rodzicom
wyjątkowe chwile spędzone w sercu Krynicy-Zdroju.

Cena obejmuje:
•

2 noclegi w komfortowym klimatyzowanym pokoju dwuosobowym typu Classic

•

2 obfite śniadania w Restauracji Magnolia dla dwojga

•

2 wykwintne obiadokolacje w Restauracji Magnolia dla dwojga*

•

butelka wina do pokoju

•

opłata uzdrowiskowa

•

wcześniejsze zameldowanie od 14:00 (w miarę dostępności)

•

późniejsze wymeldowanie do 15:00 (w miarę dostępności)

•

Welcome Drink w Clubie Muzycznym „Jack’s Place”

Ponadto nieodpłatnie w ramach pobytu oferujemy:

• 1 Masaż Relaksacyjny Częściowy dla każdej z osób
• 1 zabieg Aquamassage lub Bicze szkockie dla każdej z osób
• nieograniczone korzystanie w godzinach otwarcia z kompleksu Wellness w tym:
basen o wymiarach 12x19m, kaskady, jacuzzi, 3 rodzaje saun (fińska, turecka i na
podczerwień); leżaki i ręczniki basenowe (w miarę dostępności)
• nieograniczone korzystanie z profesjonalnej siłowni w godzinach otwarcia SPA
• dostęp do Internetu 24h (LAN / WiFi) oraz dostęp do Internet Cafe 24h
• wstęp do hotelowego Clubu Muzycznego Jack's Place w godzinach jego otwarcia
• parking dozorowany 24h w miarę dostępności miejsc
• przechowalnia bagażu
Opis wybranych zabiegów w SPA w ramach oferty:
• Aquamassage - „suchy masaż wodny”, sesja suchego masażu trwa 10 minut, co
odpowiada sesji 30-minutowego masażu manualnego. Masaż odbywa się bez
zdejmowania ubrania, jest bardzo intensywny dzięki 36 dyszom pulsującym wzdłuż
całego ciała. Po sesji każdy jest miło zrelaksowany i odprężony.
• Bicze szkockie - zabieg silnie pobudzający i stymulujący, polega na zmiennej
aplikacji strumienia zimnej i ciepłej wody z dyszy z odległości 3-4m.
• Facemapping - nasz terapeuta opracuje mapę twarzy, bada skórę i przygotuje
indywidualny program pielęgnacji w hotelowym SPA.

*Napoje do obiadokolacji w Restauracji Magnolia są dodatkowo płatne. Obiadokolacja
serwowana do stolika (bon 50 zł na osobę na dania do wyboru z Menu a’la carte) lub w
formie bufetu szwedzkiego.
Cena nie zawiera opłaty klimatycznej w wysokości 3,5zł/dobę/osobę, która jest dodatkowo płatna.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

