
Rytuały Day Spa 

Każdy z naszych rytuałów zaprowadzi Was w niesamowitą podróż relaksu, ukojenia i spokoju.  

Oderwiesz się od natłoku obowiązków dnia codziennego, odprężysz się i poczujesz dobrodziejstwa 

naturalnych kosmetyków.  Nasze zabiegi poprawiają samopoczucie, wygląd skóry oraz wprowadzają 

w głębokie odprężenie. 

Rytuał jest idealnym pomysłem na spędzenie wolego czasu, jeśli nie masz możliwości wyjechać na 

długie wakacje, jeden dzień z Nami doda ci pozytywnej energii na wiele dni! Wszystkie Rytuały 

dopełnione są pyszną obiadokolacją w hotelowej restauracji. 

 

Rytuał Dar Natury- miodowe nawilżenie 

Czas trwania: około 6h  

Cena: 477 zł  

 

Przywróć energię i blask swojemu ciału, zapewnij sobie zabieg głęboko rozluźniający i poprawiający 

wygląd swojej skóry. Skorzystaj z oferty pojedynczo lub zabierz ze sobą siostrę, mamę, przyjaciółkę, a 

nawet skorzystajcie we trzy z miodowej uczty!  

 

• Na powitanie ziołowa herbata  

• Miodowy Peeling  

• Dopasowany do potrzeb skóry kolagenowy zabieg na twarz 

•Masaż miodowe nawilżenie ( mocno nawilżający, ujędrniający, poprawia kolor skóry)   

•Masaż głowy z nałożeniem maski odżywczej na włosy + seans w saunie) 

•Pobyt w strefie Spa + zdrowotne smothie + owoce 

• Obiadokolacja (do wyboru z karty- zupa, danie główne, napój) 

 

Rytuał Powiew świeżości 

Czas trwania: około 6h 

Cena: 407 zł 

 

Orzeźwiający seans, który pobudzi Twoje zmysły. Niezapomniane zapachy lawendy i zielonej herbaty 

wprowadzą Cię w ukojenie, i zaprowadzą zmysły do samej natury! Zabiegi dla delikatnej skóry, 

pozbawionej blasku i mocno wysuszonej. 

•Na powitanie ziołowa herbata  

•Sól morska peelingowa zioła alpejskie na całe ciało + seans w saunie  

•Kąpiel stóp w lawendzie + masaż stóp 

•Masaż twarzy szklanymi kulami  

•Masaż ciała masłem z zielonej herbaty  

•Pobyt w strefie SPA 

•Koktajl orzeźwiający + owoce 

•Obiadokolacja ( do wyboru z karty- zupa, danie główne, napój) 

 



Rytuał Słodycz we dwoje 

Czas trwania: około 6h 

Cena: 872 zł 

 

Zabiegi na bazie ciepłej czekolady to uczta dla ciała i zmysłów. Pobudza produkcje endorfin – 

hormonów szczęścia i dodaje energii. Skóra po masażu pięknie pachnie i jest miękka w dotyku. 

Dopełnieniem masażu czekoladą jest masaż głowy i pielęgnacyjny zabieg na twarz. Po relaksującym 

pobycie w gabinecie i SPA pakiet kończy się wyśmienitą kolacją w hotelowej restauracji. 

•Na powitanie, ziołowa herbata   

•Sól morska peelingowa na całe ciało + seans w saunie  

•Masaż pobudzający zmysły czekoladowe uniesienie 

•Masaż głowy 

•Kolagenowy zabieg na twarz dla dwojga  

•Pobyt w strefie Spa  + sok ze świeżych owoców i sałatka z kurczaka 

•Obiadokolacja (do wyboru z karty- zupa, danie główne, napój) 

 

Lśniąc w bursztynie 

 

Czas trwania: około 6h 

Cena: 437 zł 

 

Poczuj luksusowe chwile na swoim ciele! 

zwiększa przepływ tlenu we krwi, w wyniku, czego następuje wzrost energii, poprawia się zdolność 

koncentracji i polepsza samopoczucie. Wszystko to za sprawą wpływu emitowanych przez bursztyny 

jonów ujemnych na ciało. Kosmetyki zawierające bursztyn poprawiają nawilżenie i natłuszczenie 

skóry, powodują wzrost jędrności i elastyczności skóry. Wyraźnie zmniejszają szorstkość skóry i 

głębokość zmarszczek. 

 

•Na powitanie ziołowa herbata  

•Bursztynowy peeling 

•Bursztynowy Masaż całego ciała  

•Pobyt w strefie Spa + sok i owoce 

•Obiadokolacja 

 

 

 


