Szukasz miejsca na Wieczór panieński?
Poznaj trzy pakiety dla Ciebie i Twoich przyjaciółek i nie szukaj już więcej
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty QUEEN SPA.
Pakiet I
Czy Twoja skóra wymaga odnowy i jednocześnie szukasz przygody?
Rytuał orzeźwiająco-nawilżający rozpoczynamy seansem w SAUNIE PAROWEJ w strefie
Wellness&Spa.
Następnie w trosce o Pannę Młodą oferujemy zabieg GOLDEN LIFTING, do zabiegu
– PREZENT.
W tym czasie przyjaciółki zapraszamy na gorącą kąpiel w JACUZZI.
Ceremonię wzbogaci BUTELKA WINA MUSUJĄCEGO na powitanie w pokoju
oraz PIRAMIDA OWOCÓW podana w Sali Relaksu w pierwszym dniu.
Następnego dnia prawdziwym balsamem dla duszy i ciała będzie seans w saunie suchej.
Wieczorem polecamy szampańską zabawę do białego rana
– według własnych inwencji twórczych.
Chętnie doradzimy dokąd warto się wybrać...

Cena pakietu dla grupy min. 6 osób:
Sezon niski: 400 zł/osoba
Sezon wysoki: 450 zł/osoba

Pakiet II
Kochasz rytmy LATINO?
Uczta z PIRAMIDĄ OWOCÓW w Sali Relaksu
oraz BUTELKĄ WINA MUSUJĄCEGO na powitanie w pokoju wprowadzi Panie w błogi
nastrój.
Źródłem absolutnego relaksu będzie dla wszystkich Pań częściowy MASAŻ GORĄCYMI
KAMIENIAMI w strefie Spa.
Następnego dnia czeka Panie magiczny seans w GROCIE SOLNEJ*
oraz wodne szaleństwo w Strefie Wellness & Spa.
Fantastyczną zabawę zapewni AQUA AEROBIC w rytmach LATINO!!!
Cena pakietu dla grupy 6 osób:
Sezon niski: 450 zł/osoba
Sezon wysoki: 500 zł/osoba
Pakiet III
Podczas pobytu zadbamy o Twoją urodę i energię.
Królewską ucztę rozpoczynamy BUTELKĄ WINA MUSUJĄCEGO na powitanie w pokoju.
Pannę Młodą zapraszamy na RYTUAŁ ZŁOTO CEJLONU.
Przyjaciółki skorzystają z relaksującego masażu częściowego BLASK ZŁOTA.
Witaminową bombą będzie PIRAMIDA OWOCÓW podana w SALI RELAKSU w Strefie
Wellness.
W drugim dniu zapraszamy damy na zabawę w hotelowym basenie
w rytmach DISCO – AQUAAEROBIC, GROCIE SOLNEJ I SAUNIE FIŃSKIEJ.
Cena pakietu dla grupy 6 osób:
Sezon niski: 500 zł/osoba
Sezon wysoki: 550 zł /osoba

Wieczór Panieński 3 dni / 2 noce
Pakiety obejmują:


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,



bezprzewodowy internet w pokoju,



bezpłatny parking hotelowy,



Strefę Wellness - złożona 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,



dla wszystkich uczestniczek wieczoru panieńskiego - 10 % rabatu na dodatkowe zabiegi
Spa

Sezon niski: 04 -11.01, 25.02 - 27.03 oraz 01.10 -19.12.
Sezon wysoki: 12.01 – 24.02, 28.03-30.09 oraz 20.12.-03.01.
Informacje dodatkowe:








* w grocie solnej obowiązują białe skarpetki (można zakupić na miejscu w cenie 3 zł/szt.)
**napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne,
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,
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.

