PULS HOTELI

Wyjątkowe miejsce dla kobiety
Talaria Ladies Spa w Trojanowie k. Garwolina (woj. mazowieckie) to pierwszy w Polsce obiekt hotelowy
wellness i spa, którego oferta pobytowa zarezerwowana jest wyłącznie dla kobiet. Aktualnie do dyspozycji
gości jest część noclegowa i gastronomiczna. Spa zostanie uruchomione w marcu 2015 roku.

O

biekt otoczony jest stawami
i zielenią 16 – hektarowego
parku, a XIX – wieczny Trojanowski pałac stanowi centrum tego wyjątkowego miejsca. Zabytek pozostawiony przez lata bez opieki, dziś
otrzymał nowe życie, którego główną
inspiracją stały się kobiety. Nie znaczy
to, że obiekt jest zamknięty na mężczyzn. I oni znajdą w Talarii swoje
ulubione miejsce.

Nazwa
Otóż „talaria” w języku starogreckim znaczyło tyle co „skrzydlate sandały” – symbol boga – posłańca
– Hermesa. „Talariae” były
synonimem komfortu i wygody oraz lekkości w chodzeniu po pełnych „wybojów” drogach i ścieżkach
życia.

nowoczesności ze starością, odrestaurowanymi meblami i kobiecymi detalami, udało nam się stworzyć komfortowe i przytulne wnętrza. Nie zapomnieliśmy także o kobiecych potrzebach planując duże lustra, półki na
bibeloty czy też dobierając wysokiej
jakości kosmetyki dla naszych gości.

W Bar & Cafe Catherine, oprócz
klasycznych drinków goście znajdą
kolekcję likierów z całego świata oraz
wyjątkowo lekkie musujące koktajle.

Wellness & My Spa

Restauracja Susanne z herbaciarnią Essencia i kominkiem zarezerwowana jest wyłącznie dla kobiet, dlatego w tym miejscu stworzyliśmy
z uwagi na kobiety, wyjątkową atmosferę.

Wellness: Aqua – basen z przeciwprądem i podwodną muzyką ( temp.
30 stopni), jacuzzi 36 stopni, strefa relaksu z widokiem na ogród i fontannę; Strefa sunowa dla zmysłów z sauną kamienną, chłodzącą drogą zmysłów, sauną infrared, misami kąpieli
Kneippa; Hammam z łaźnią parową,
strefą peelingu solnego, perłą strefa
oczyszczania i wypoczywania; Zioło-

Na co dzień serwowane są w niej
śniadanie i lekki bufet lunchowy,
a przez cały dzień na gości czeka bufet
herbaciany. Wieczorem panuje w tej
sali wyjątkowa kobieca atmosfera,
kiedy to stoliki są rezerwowane przez
gości Talarii oraz Panie korzystające
tylko z usług Day Spa lub z restauracji. Restauracja Sophie z letnim tarasem to restauracja a la carte, która zaprasza całe rodziny do skosztowania
swoich specjałów.

wy domek to aromatyczna strefa wypoczynku pierwsza lub ostatnia po
saunach, wspaniała inhalacja, a także
relaks dla kręgosłupa i zdrowia z sienną parówką 40 stopni; Cardio – sala
z urządzeniami do treningu i sala do
ćwiczeń (zajęcia ruchowe – aerobic,
zumba, joga); Relax – to strefy wypoczynku, z wygodnymi leżankami, koszami itp.
My Spa: pięć gabinetów dla witalności, zdrowia i relaksu w tym

Kulinaria

Kategoria
i infrastruktura
Talaria Ladies Spa to 34
komfortowe pokoje w Pałacu i Pawilonie Parkowym
o niepowtarzalnym wystroju, dwie restauracje, wyjątkowa strefa wellness & strefa spa, fitness, herbaciarnia,
oranżeria, lobby & cocktail bar, biblioteka oraz rozległy teren zieleni parkowej
ze stawami (25 ha).

Świat pokoi
i atramentów
34 pokoje i apartamenty zlokalizowane w Pałacu i Pawilonie Parkowym Talarii pozostawią niezapomniane wrażenie dzięki bardzo
oryginalnym wnętrzom i olśniewającym widokom z okien. Wystrój pokoi
i apartamentów jest wynikiem głębokich studiów, prześledzenia życia i inspiracji, wartości, którym hołdowały najbardziej znane kobiety ostatnich
dwóch stuleci.
Dzięki zastosowaniu modelu synkretycznego, czyli połączeniu
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solarium, Quarz, Soft Pack , My Hammam, Body & Mind.
My Beauty: pięć gabinetów dla
pielęgnacji twarzy i ciała, a w tym
No1 Final Beauty, No2 Face & Body – Instytut Ingrid Millet, No3
– Fit & Form – zabiegi modelujące, No4 – Masaże Świata i No5 Face & Body.
Medi Spa: gabinet kosmetologii
estetycznej, konsultacji tak w sprawie
urody jak i kondycji

Miejsce spotkań
Oranżeria: sala konferencyjno –
wystawowa (370 m2), która dopasuje się do najbardziej wyszukanych życzeń gości.
Przestrzeń realizacji wydarzeń tj.: pokaz
mody, koncert, naukowa konferencja, wystawa rzeźby i malarstwa, jak również tai
chi z mistrzem z Tybetu, czy wieczór panieński – wszystko jest
możliwe.
Sala Kominkowa
w Pawilonie Parkowym:
kameralna sala dopasowuje swoje oblicze do
pór dnia i potrzeb gości:
poranne słońce oświetla kawowy bufet i przekąski „dla rannych
ptaszków”. Po śniadaniu w sali panuje twórcza atmosfera warszFot. Talaria
tatów czy też seminariów i kameralnych szkoleń. Po południu znowu swobodniej, na stole
lądują książki i poradniki, a wieczorem gry i karty. To wtedy promienie
słońca zastępują ogień z kominka, do
odpoczynku zachęcają miękkie fotele, światło lampki do czytania i barek z nalewkami „Talariowej” roboty. Zmierzch to idealna pora na seans
filmowy właśnie w sali kominkowej.
To także miejsce na kameralne spotkanie firmowe do 30 osób. R

