
OFERTA SPA DLA GRUP KONFERENCYJNYCH

 Wiemy doskonale, że służbowy wyjazd do hotelu to także czas na relaks i wypoczynek. Dlatego 
przedstawiamy propozycję wyjątkowych zabiegów, które zrelaksują oraz przyniosą wytchnienie wszystkim 
uczestnikom.
 Zaaranżujemy dla Państwa nasze SPA pod wieczorną integrację dla całej grupy. W strefie kominkowej 
przygotujemy miejsce odpoczynku i spotkania dla wszystkich uczestników. Następnie każdy będzie mógł 
wybrać jeden z zabiegów przedstawionych poniżej. 8 gabinetów zapewni szybką obsługę w jednym czasie.  
Na specjalne życzenie przygotujemy również dla grupy catering w wersji fit, napoje warzywno-owocowe, lekkie 
drinki a całość dopełni nastrojowa muzyka oraz ciepło biokominka. Wieczór w SPA to również doskonały wstęp 
do późniejszej zabawy w klubie lub podczas bankietu.
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Tkalnia no stress / 90 MIN.
luksusowa pielęgnacja całego ciała

Trzyetapowy rytuał na twarz i ciało pozwalający usunąć napięcia i odzyskać siły witalne 
270 zł 240 zł
•	 energetyzujący peeling całego ciała
•	 relaksacyjny masaż pleców odżywczym olejem ze słodkich migdałów 
•	 odprężający masaż twarzy z ampułką odpowiednio dobraną do potrzeb skóry

Tkalnia Ekspress / 25 min.
SKUTECZNA PIELĘGNACJA dla zapracowanych

Masaże:
Relaksacyjny masaż pleców 90 zł 80 zł                   
Antystresowy masaż szyi i karku 90 zł  80 zł
Głęboko odprężający masaż twarzy 90 zł 80 zł

Ekspresowe zabiegi na twarz:
Nawilżający zabieg na twarz 120 zł 100 zł

Tkalnia Relaks / 50 min.
pełen relaks i pielęgnacja

Zabiegi na ciało:
Relaksacyjny masaż całego ciała aromatycznym olejkiem Tkalnia SPA 160 zł 130 zł
Odświeżający peeling całego ciała i niwelujący napiecia masaż pleców 150 zł 130zł

Zabiegi na twarz:
Zabieg rozświetlający z witaminą C 160 zł 120 zł

Zabieg odbudowujący dla skóry dojrzałej 160 zł 120 zł

Spędzającym u nas swój cenny czas gwarantujemy 
naładowanie akumulatorów oraz nabranie energii do pracy!


