WIECZÓR PANIEŃSKI
3 dni / 2 noce
Pakiet obejmuje:
2x noclegi w komfortowym pokoju,
2x śniadania w formie bufetu szwedzkiego w godzinach 8-10,
2x obiadokolacje* w formie bufetu szwedzkiego w godzinach 17-18,
ciepły szlafrok dla każdej Pani,
pakiety SPA** do wyboru >>
bezprzewodowy internet w pokoju,
bezpłatny parking hotelowy,
Strefę Wellness - złożoną z basenu rekreacyjnego z dyszami, przeciwfalą,
łóżkami hydromasującymi, kaskadą wodną, dwoma wannami, jacuzzi, łaźni
parowej oraz sali relaksu,
nieograniczony dostęp do Sali Kominkowej i Patio Grillowego,
- 10 % rabatu na dodatkowe zabiegi Spa dla wszystkich uczestniczek
wieczoru panieńskiego.
***

* napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne,
** pakiet wieczór panieński połączony jest z pakietami SPA I, II, III - do wyboru,
dopłata do pokoju LUX 40 zł/pokój/pobyt,
niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu nie zmniejsza jego wartości,
dodatkowy koszt stanowi opłata uzdrowiskowa w wysokości 4 zł od osoby za dzień, pobierana wyłącznie gotówką
na miejscu w hotelu,
dodatkowo 10% rabatu od ceny katalogowej na przedłużenie pobytu,
dodatkow 10% rabatu na pozostałe zabiegi SPA,
warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku stanowiącego 30 % wartości pobytu,
w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji,
pobyt w ramach pakietu rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

PAKIET SPA I
Jeśli Wasza skóra wymaga odnowy i jednocześnie szukasz przygody,
serdecznie zapraszamy do skorzystania
z poniższej oferty...
BUTELKA WINA MUSUJĄCEGO na powitanie w pokoju,
PIRAMIDA OWOCÓW podana w Sali Relaksu w pierwszym dniu,
zabieg GOLDEN LIFTING dla panny młodej, do zabiegu – PREZENT,
dla przyjaciółek seans w SAUNIE PAROWEJ oraz SUCHEJ
w strefie Wellness&Spa, kąpiel w JACUZZI,
wieczorem polecamy szampańską zabawę do białego rana.
Chętnie doradzimy dokąd warto się dodatkowo wybrać...

Cena pakietu dla grupy min. 6 osób:

500 zł/osoba

Dopłata do pokoju LUX 20 zł/ 1 doba/os.

PAKIET SPA II
Wprowadzimy wszystkie Panie w niezapomniany nastrój...
BUTELKA WINA MUSUJĄCEGO na powitanie w pokoju,
PIRAMIDA OWOCÓW w Sali Relaksu,
Dla drogich Pań częściowy MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI,
seans w GROCIE SOLNEJ*,
wodne szaleństwo w Strefie Wellness & Spa,
AQUA AEROBIC w rytmach LATINO!!!

Cena pakietu dla grupy min. 6 osób:
550 zł/osoba
Dopłata do pokoju LUX 20 zł/ 1 doba/os.
*WejściedoGrotysolnejwyłączniewbiałychskarpetkach,któremożnazakupićprzedseansemwcenie3zł/para.

PAKIET SPA III
Zadbamy o Waszą urodę i energię...
BUTELKA WINA MUSUJĄCEGO na powitanie w pokoju,
RYTUAŁ ZŁOTO CEJLONU dla Panny Młodej,
Przyjaciółki - relaksujący masaż częściowy BLASK ZŁOTA,
Witaminową bomba - PIRAMIDA OWOCÓW podana
w SALI RELAKSU w Strefie Wellness,
AQUAAEROBIC w RYTMACH DISCO,
seans w GROCIE SOLNEJ I SAUNIE FIŃSKIEJ.

Cena pakietu dla grupy min. 6 osób:

600 zł/osoba
Dopłata do pokoju LUX 20 zł/ 1 doba/os.
*WejściedoGrotysolnejwyłączniewbiałychskarpetkach,któremożnazakupićprzedseansemwcenie3zł/para.

