




Prosimy również o zapoznanie się z naszym regulaminem, którego skrócona wersja znajduje się na końcu menu. Pełna 
wersja dostępna jest w SPA. Korzystanie z naszych usług jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu.

Proponujemy Państwu relaksacyjny, wyjątkowy, autorski rytuał DUO. Można doświadczyć go tylko w naszym SPA.

Zapraszamy Państwa serdecznie na zwiedzanie naszego SPA. Z przyjemnością oprowadzimy Państwa po strefie mokrej: basen,
 sauna, jacuzzi oraz pokażemy nasze gabinety. Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnych konsultacji kosmetycznych,
 które pozwolą Państwu dowiedzieć się więcej na temat stanu swojej skóry i otrzymać właściwe rekomendacje. Na konsultacje
 prosimy zarezerwować sobie 15 minut.

Godziny otwarcia

Specjalność SPA

Terapeuci Hotelu DUO **** SPA & Wellness

„Witamy Państwa w krainie naszego SPA. W otoczeniu jeziora, lasów i łąk
 zostało z  pasją stworzone miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością
 a niezwykłe walory  tutejszej przyrody stały się  myślą przewodnią przy 
 kreowaniu  niniejszego menu. Dodaliśmy do tego szczypnę nauki, aby móc
 zagwarantować  Państwu  skuteczność  naszych  zabiegów. Korzystajcie
 i rozkoszujcie się. O resztę zadbamy my.”                                                         

Aby zapewnić naszym gościom wypoczynek na najwyższym poziomie  

godziny otwarcia spa 14:00 - 22:00

numer telefonu 665 506 605 lub telefon stacjonarny 15 87 22 880 wew. 960

To peeling ciała + masaż rąk, nóg  i karku + zabiegi na twarz + masaż twarzy + krem

Cena 240zł /czas 90min

Poznajmy się

Wellness & Spa
p o c z u j s i ę w y j ą t k o w o



COMFORT ZONE

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling + serum +masaż + maska nawilżająca + tonizacja + serum + krem

Cena: 180 zł  / Czas: 55 min

Cena: 180 zł  / Czas: 55 min

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling +masaż + maska łagodząca + tonizacja + serum + krem

Cena: 200 zł  / Czas: 55 min

Cena: 180 zł  / Czas: 55 min

ZABIEG ANTYSTRESOWY
Koryguje najczęstsze objawy stresu - odmładza skórę, dodaje energii i witalności.

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling + maska + serum + masaż + krem

Cena: 180 zł  / Czas: 55 min



Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling + serum +masaż + płat kolagenowy + tonizacja + serum + krem

Cena: 280zł / Czas: 55min

Cena: 310zł / Czas: 60min

Cena: 60zł

Cena: 310zł / Czas: 80min

Cena: 290zł / Czas: 80min

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling kwasami +masaż + serum + płat kolagenowy + tonizacja + krem

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling kwasami +masaż + maska + tonizacja + serum + krem



Cena: 180zł / Czas: 55min

Cena: 180zł / Czas: 55min

Cena: 180zł / Czas: 55min

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling + masaż + serum  + maska + krem

Cena: 70zł - 210zł*

Cena: 60zł - 130zł*

Cena: 130zł / 45min



Cena: 270zł / Czas: 90min



Cena: 370 zł  / Czas: 90 min



Cena: 310 zł  / Czas: 60 min

Cena: 310 zł  / Czas: 60 min

Cena: 310 zł  / Czas: 60 min



Cena: 610 zł  / Czas: 60 min

Cena: 410 zł  / Czas: 90 min

Cena: 410 zł  / Czas: 90 min



Cena: 210 zł  / Czas: 60 min

Cena: 210 zł  / Czas: 60 min

Cena: 210 zł  / Czas: 60 min

Cena: 210 zł  / Czas: 60 min



Cena: 60zł / Czas: 30min

Cena: 40zł / Czas: 20min

Cena: 60zł / Czas: 30min

Cena: 70zł / Czas: 30min



Cena: 90 zł*  / Czas: 30 min

Cena: 200 zł  / Czas: 60 min

Cena: 200 zł  / Czas: 60 min

Cena: 280 zł  / Czas: 60 min

Cena: 250 zł  / Czas: 60 min

Cena: 270 zł  / Czas: 60 min

*jako dodatek do masażu: 50 zł



Cena: 280 zł  / Czas: 60 min

Cena: 280 zł  / Czas: 90 min



KIJAMI BAMBUSOWYMI

MASAŻ ŚWIECĄ

częściowy: cena: 130 zł  / Czas: 25 min

całościowy: cena: 180 zł  / Czas: 50 min

częściowy: cena: 130 zł  / Czas: 25 min

całościowy: cena: 190 zł  / Czas: 50 min

częściowy: cena: 130 zł  / Czas: 25 min
całościowy: cena: 170 zł  / Czas: 50 min

częściowy: cena: 150 zł  / Czas: 25 min

całościowy: cena: 190 zł  / Czas: 50 min

częściowy: cena: 130 zł  / Czas: 25 min

całościowy: cena: 170 zł  / Czas: 50 min

poprawa samopoczucia

odpręża i relaksuje



Cena: 60 zł / Czas: 30 min

Cena: 60 zł / Czas: 30 min

Cena: 100 zł / Czas: 25 min

Cena: 90 zł / Czas: 25 min



Cena: 130 zł  / Czas: 90 min
* z hybrydą u dłoni 170 zł

Cena: 30 zł  / Czas: 15 min

Cena: 30 zł  / Czas: 15 min

Cena: 80 zł  / Czas: 25 min

Cena: 80 zł  / Czas: 25 min

Cena: 140 zł  / Czas: 90 min
* z hybrydą u dłoni 190 zł

Cena: 30 zł  / Czas: 7 min

Cena: 50 zł  / Czas: 20 min

Cena: 70 zł  / Czas: 20 min

Cena: 60 zł  / Czas: 20 min

Cena: 90 zł  / Czas: 30 min

Cena: 110 zł  / Czas: 40 min

Cena: 50 zł  / Czas: 25 min

Cena: 30 zł  / Czas: 15 min

Cena: 60 zł  / Czas: 40 min



Strefa mokra - 45 zł
Dzieci do lat 12 - 25 zł






