Zakątek
SPA
Hotelu Orle

Zaprasza!

REZERWACJA ZABIEGÓW
TREATMENT BOOKING
tel. 784- 051-597 lub w recepcji Spa
80-680 Gdańsk, ul. Lazurowa 8
www.orle.com.pl

GABINET MASAŻU
/ MASSAGE THERAPY
1 | MASAŻ KARKU | 20 min

Masaż wykorzystujący techniki najbardziej wpływające na obniżenie napięcia
mięśniowego i zmniejszenie bólu mięśni i stawów.

NECK MASSAGE | 20 min

The therapist uses techniques which influence the reduction of muscle tension
and reduce pain in muscles and joints.

Cena / Price

60 zł

2 | MASAŻ RELAKSACYJNY PLECÓW I KARKU 30 min

Wpływa na zmniejszenie bólu mięśni przykręgosłupowych, poprawia prace
stawów kręgosłupa, obniża napięcie mięśniowe.

BACK AND NECK MASSAGE | 30 min

Affects the paraspinal muscles to reduce pain. Improves the work of the joints of
the spine, reduces muscle tension.

Cena / Price

90 zł

3 | MASAŻ RELAKSACYJNY (TYŁ CIAŁA) | 45 min

Obniża napięcie mięśniowe całego ciała, przywraca prawidłowy rytm serca,
właściwe krążenie i ciśnienie krwi.

RELAXING MASSAGE (BACK OF THE BODY) | 45 min

Cena / Price

140 zł

Reduces muscle tension throughout the body, restores normal heart rhythm,
proper circulation and blood pressure.

4 | MASAŻ RELAKSACYJNY CAŁOŚCIOWY | 60 min

Obejmuje główne części ciała, takie jak plecy, nogi, stopy i ręce. Bardzo dobrze
działa na odprężenie, szczególnie dla osób, które prowadzą stresujący tryb życia.

WHOLE BODY MASSAGE | 60 min

Massage focusing on the main parts of the body such as the back, legs, feet and
hands. A perfect treatment for relaxation, especially for high stress lifestyle.

Cena / Price

160 zł

5 | MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI | 60 min

Jest zabiegiem głęboko relaksacyjnym, rewitalizującym i regeneracyjnym.

HOT STONE MASSAGE | 60 min

Deeply relaxing treatment, revitalizing andregenerating your body.

6 | CIEPŁY SEN | 45 min

Masaż relaksacyjny pleców i kręgosłupa plus gorące kamienie.

WARM SLEEP | 45 min

Relaxing massage of back and spine plus hot stones.

Cena / Price

180 zł

Cena / Price

140 zł

7 | MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ | 60 min

Głęboki relaks, odprężenie i wspaniałe doznania zapachowe – to wszystko
gwarantuje masaż czekoladowy.

HOT CHOCOLATE MASSAGE | 60 min

Deep relaxation, stress relief and admirable aroma experience - all of it included
in this sweet treatment.

Cena / Price

180 zł

8 | MASAŻ PRZECIWBÓLOWY | 30-60 min

Czas masażu uzależniony jest od rodzaju schorzenia, masowanej powierzchni
i ogólnego stanu zdrowia.

PAIN RELIEVING MASSAGE | 30-60 min

Time depends on medical problems, body surface and overall health.

Cena / Price

90-140 zł

SPA DLA TWARZY / FACE SPA
1 | ODNOWA KOMÓRKOWA I NAWILŻENIE | do 60 min
Zabieg intensywnie i długotrwale regeneruje, nawilża,
nadaje miękkość i jedwabistość skórze.

CELL REGENERATION AND HYDRATION | up to 60 min

Cena / Price

140 zł

The treatment provides intense and long-lasting regeneration, moisturisation,
softness and silky feeling to the skin.

2 | CZYSTY JAK ŁZA | do 60 min

Zabieg oczyszcza głęboko skórę, przeznaczony jest dla skóry mieszanej,
tłustej i trądzikowej.

PURE AS SNOW | up to 60 min

Cena / Price

140 zł

The treatment deeply cleanses the skin. It is recommended for combination,
oily and acne-prone skin.

3 | REAKTYWACJA GENÓW MŁODOŚCI- KAWIOROWY LIFTING | do 60 min
Zabieg ujędrnia skórę, wygładza zmarszczki, dostarcza witaminy i minerały.

REACTIVATION OF YOUTH GENES - CAVIAR FACELIFT | up to 60 min

The treatment makes the skin firm, smooths wrinkles,
provides vitamins and minerals.

Cena / Price

140 zł

4 | MOC ZŁOTA | do 75 min

Zabieg z maską silnie liftingującą 24k Gold. Jest to ekskluzywny zabieg,
idealny przed bankietami. Głównym składnikiem zabiegu jest złoto.
Natychmiastowy efekt liftingujący i przeciwzmarszczkowy.

THE POWER OF GOLD | up to 75 min

Cena / Price

240 zł

This exclusive treatment with 24c-gold lifting mask is perfect
before the big night. Its main component is gold.
It provides immediate lifting and an anti-wrinkle effect.

5 | PROMIENNY WYGLĄD Z WITAMINĄ C | do 60 min

Zabieg z maską truskawkową, który rozświetla cerę, opóźnia procesy starzenia,
spłyca zmarszczki oraz poprawia jędrność i elastyczność.
Idealny dla skóry wrażliwej i naczynkowej.

A RADIANT LOOK WITH VITAMIN C | up to 60 min

A treatment with a strawberry mask that brightens the complexion,
delays the aging process, reduces wrinkles and improves firmness and elasticity.
Perfect for sensitive and couperose skin.

Cena / Price

140 zł

6 | KOJĄCA SIŁA ŚLIMAKA | do 60 min

Zabieg z ekstraktu śluzu ślimaka o działaniu łagodzącym
i niwelującym zaczerwienienia oraz redukującym zmarszczki.

SOOTHING STRENGTH OF THE SNAIL | up to 60 min

Cena / Price

140 zł

A treatment with snail slime extract, which soothes irritation,
reduces redness and wrinkles.

7 | PEELING KAWITACYJNY | 5-15 min.
Bezbolesne oczyszczanie twarzy.

CAVITATION PEELING | 5-15 min.

Painless purification leaving your skin smooth and soft.

Cena / Price

50 zł

8 | SONOFOREZA | 5-10 min.

Wprowadzanie substancji odżywczych w głębsze warstwy skóry.

SONOPHORESIS | 5-10 min.

Delivery of active ingredients into the deeper tissues.

Cena / Price

40 zł

9 | BOMBA WITAMINOWA | do 15 min

Zabieg sonoforezy z ampułką witaminową silnie odżywiającą
najgłębsze warstwy skóry.

VITAMIN BOMB | up to 15 min

Cena / Price

60 zł

Sonophoresis treatment with a vitamin ampoule, which intensively
nourishes the deepest layers of the skin.

10 | MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA | do 60 min

Mechaniczne złuszczanie warstwy rogowej naskórka wraz z masażem twarzy
oraz maską dobraną do indywidualnych potrzeb skóry.

DIAMOND MICRODERMABRASION TREATMENT | up to 60 min

Cena / Price

140 zł

Mechanical exfoliation of the horny layer of the epidermis
with face massage and a mask tailored to individual skin needs.

WIĘCEJ= TANIEJ
MORE = CHEAPER
Dodatkowo do każdego zabiegu na twarz polecamy fale radiowe na oczy,
które działają silnie przeciwzmarszczkowo i liftingująco.
Do zabiegów na twarz w cenie promocyjnej 50 zł.
In addition to every facial treatment, we recommend radio waves for eye-area,
which have a strong anti-wrinkle and lifting effect.
Together with facial treatments at a special price of 50 PLN.

STREFA DLA MĘŻCZYZN (zabiegi na twarz)
/ MEN ZONE (facial treatments)
1 | ENERGETYZUJĄCY ZABIEG | do 60 min

Zabieg nawilżająco- łagodzący, energetyzujący i regenerujący skórę.

ENERGIZING SKIN TREATMENT | up to 60 min

Intensive moisturizing, soothing, energizing and regenerating treatment.

2 | REWITALIZACJA Z LIFTINGIEM | do 60 min

Zabieg rewitalizujący o działaniu przeciwzmarszczkowym i odmładzającym.

REVITALISATION AND LIFTING | up to 60 min

Revitalising treatment with anti-wrinkle and rejuvenating effect.

Cena / Price

140 zł

Cena / Price

140 zł

3 | MĘSKIE OCZYSZCZANIE | do 60 min

Zabieg oczyszczający skórę twarzy, pozostawia ją świeżą i nieskazitelnie czystą.

MEN’S CLEANSING TREATMENT | up to 60 min

Cleansing facial treatment, which leaves the skin fresh and spotlessly clean.

Cena / Price

140 zł

SPA DLA CIAŁA / BODY SPA
1 | OWOCOWY SORBET | do 30 min

Zabieg odświeżający skórę na bazie owocowego peelingu ciała z balsamem
ciała.

FRUIT SORBET | up to 30 min

Cena / Price

100 zł

Refreshing treatment with fruit body scrub and balm.

2 | CZEKOLADOWA ROZKOSZ | do 60 min

Peeling ciała z maską czekoladową oraz balsamem na ciało.

CHOCOLATE DELIGHT | up to 60 min

Cena / Price

180 zł

Body peeling with chocolate mask and balm.

3 | KUSZĄCA SOCZYSTOŚĆ | do 60 min

Peeling ciała z maską arbuzową oraz balsamem na ciało.

TEMPTING JUICINESS | up to 60 min

Cena / Price

180 zł

Body peeling with watermelon mask and balm.

4 | ROZGRZEWAJĄCE WYSZCZUPLANIE | do 60 min

Zabieg modelujący ciało, silnie rozgrzewający, pobudzający przemianę materii
przyczyniających się do redukcji cellulitu i tkanki tłuszczowej. Zabieg składa się
z peelingu ciała, maski wyszczuplająco- rozgrzewającej oraz balsamu ciała.

WARM SLIMMING | up to 60 min

Cena / Price

180 zł

A body shaping treatment, which warms up intensely, stimulates metabolism
and contributes to the reduction of cellulite and adipose tissue. The treatment
consists of body peeling, slimming and warming mask and balm.

5 | RELAKSUJĄCY SEN | do 80 min

Zabieg relaksujący całe ciało. Peeling ciała, maska na bazie glinki działa
oczyszczająco i odżywczo o zmysłowym zapachu. Wykończenie zabiegu
balsamem na ciało oraz pielęgnacją twarzy (masaż z serum).

THE DIVINE DREAM - RELAXING TREATMENT | up to 80 min

A treatment which relaxes the whole body. Body peeling and clay mask have
a cleansing and nourishing effect and a sensual aroma. The treatment is
completed with body balm and facial massage with cosmetic serum.

Cena / Price

230 zł

RYTUAŁY BURSZTYNOWE
/ AMBER RITUALS
Poznaj moc bałtyckiego złota. Rytuały inspirowane bogactwem Morza
Bałtyckiego.
Feel the power of the “Baltic gold”. Rituals inspired by the richness of the Baltic
Sea.
1 | BURSZTYNOWY CZAR | do 60 min

Zabieg na twarz, który stymuluje naturalne procesy obronne skóry, neutralizuje
wolne rodniki oraz nadaje skórze promienny wygląd.

AMBER MAGIC | up to 60 min

Cena / Price

140 zł

A facial treatment that stimulates the natural defense processes of the skin,
neutralises free radicals and gives the skin a radiant look.

2 | MASAŻ BURSZTYNOWY

Masaż relaksacyjny oliwką „Bursztyn i złoto”. Bogata formuła
olejku działa odmładzająco, nawilżająco oraz zmiękczająco na naskórek.
Dodatkowo, cząstki złota rozświetlają skórę, a także pobudzają ją
do naturalnej regeneracji.

AMBER MASSAGE

Relaxing massage with “Amber and gold” oil. Its rich formula has a
rejuvenating, moisturising and softening effect on the epidermis. In addition,
gold particles brighten the skin and stimulate its natural regeneration.

- PLECÓW I KARKU | do 30 min
- BACK AND NECK | up to 30 min

Cena / Price

- CAŁY TYŁ CIAŁA | do 45 min
- THE ENTIRE BACK OF THE BODY | up to 45 min

Cena / Price

110 zł

160 zł

3 | BURSZTYNOWY RELAKS | do 80 min

Zabieg relaksujący całe ciało na bazie peelingu ciała z maską bursztynową
oraz balsamem. Zabieg oczyści skórę, nawilży oraz nada jej blasku.
Zabieg wzbogacony przyjemnym masażem twarzy.

AMBER RELAXATION | up to 80 min

A relaxing body treatment with body scrub, amber mask and balm.
The treatment will cleanse the skin, moisturise and give it radiance.
The treatment is completed with a pleasant facial massage.

Cena / Price

250 zł

WIĘCEJ= TANIEJ
MORE = CHEAPER
BURSZTYNOWY RELAKS + BURSZTYNOWY CZAR | do 120 min
AMBER RELAXATION + AMBER MAGIC | up to 120 min

Cena / Price

350 zł

SPA DLA DŁONI I STÓP
/ HANDS AND FEET SPA
1 | MANICURE KLASYCZNY | do 20 min
MANICURE | up to 20 min
2 | EGZOTYCZNY MANICURE | do 30 min

(peeling + maska regenerująca lub parafina)

EXOTIC MANICURE SPA | up to 30 min

(peeling + regenerating mask or paraffin)

3 | PEDICURE KLASYCZNY | do 45 min
PEDICURE | up to 45 min
4 | PEDICURE SPA | do 90 min

(peeling + maska rewitalizująca lub parafina)

SPA PEDICURE | up to 90 min

(peeling + revitalizing mask or paraffin)

Cena / Price

30 zł

Cena / Price

55 zł

Cena / Price

80 zł

Cena / Price

120 zł

5 | MALOWANIE PAZNOKCI | do 10 min
NAIL POLISH | up to 10 min

Cena / Price

6 | MANICURE KLASYCZNY + MALOWANIE | do 30 min
MANICURE + NAIL POLISH | up to 30 min

Cena / Price

7 | PEDICURE KLASYCZNY + MALOWANIE | do 60 min
PEDICURE + NAIL POLISH | up to 60 min

Cena / Price

8 | HYBRYDOWY MANICURE | do 30 min
HYBRID MANICURE | up to 30 min

Cena / Price

9 | HYBRYDOWY PEDICURE | do 60 min
HYBRID PEDICURE | up to 60 min

Cena / Price

10 | ZDJĘCIE LAKIERU HYBRYDOWEGO | do 20 min
REMOVING HYBRID POLISH | up to 20 min

Cena / Price

15 zł

40 zł
90 zł
70 zł

120 zł
20 zł

11 | PARAFINA | do 15 min
(dłonie lub stopy)

PARAFFIN WAX | up to 15 min

(hands or feet)

Cena / Price

30 zł

MULTI - ZADANIOWY KOMBAJN
/ MULTI-TREATMENT COMBINATION
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Nieinwazyjny zabieg odmładzania skóry. Podstawowym celem zabiegu jest odmładzanie,
normalizowanie, rewitalizowanie, nawilżanie, tonizowanie, rozjaśnianie plam, spłycanie zmarszczek,
lifting.

NO-NEEDLE MESOTHERAPY

Non-surgical treatment for skin rejuvenation. The primary purpose of the treatment is rejuvenation,
normalizing, revitalizing, moisturizing, toning, brightening spots, shallowing wrinkles, lifting.

1 | OKOLICE OCZU
EYES AREA

Cena / Price

100 zł

2 | OKOLICE UST
MOUTH AREA

Cena / Price

100 zł

3 | TWARZ
FACE

Cena / Price

170 zł

4 | TWARZ + SZYJA + DEKOLT
FACE + NECK + NECKLINE

Cena / Price

240 zł

Cena od / Price from

240 zł

5 | WYBRANY OBSZAR CIAŁA
SELECTED AREA OF THE BODY

FALE RADIOWE

Fale radiowe działają odmładzająco, stymulują produkcję kolagenu, uelastyczniają i poprawiają
napięcie skóry.

RADIO WAVES

Radio waves rejuvenating effect, stimulate collagen production, soften and improve skin tone.

1 | LIFTING OKOLICY OCZU
EYE LIFT
2 | LIFTING TWARZY
FACE LIFT
3 | LIFTING TWARZY + SZYI I DEKOLTU
FACE+ NECK+ NECKLINE
4 | UJĘDRNIANIE WYBRANEGO OBSZARU CIAŁA
(ramiona, brzuch, pośladki, uda)
FIRMING THE SELECTED AREA
(arms, abdomen, buttocks, thighs)

Cena / Price

100 zł

Cena / Price

150 zł

Cena / Price

200 zł

Cena / Price

100-200 zł

DERMOMASAŻ

Jest najlepszą metodą redukcji cellulitu. Uaktywnia rozkład tłuszczu oraz ujędrnia skórę.

DERMOMASSAGE

It is the best method to reduce cellulite. Activates the breakdown of fat and firms the skin.

1 | BRZUCH + BOKI
ABDOMEN + SIDES

Cena / Price

150 zł

2 | BRZUCH
ABDOMEN

Cena / Price

120 zł

3 | POŚLADKI + TYLNA CZĘŚĆ UD
BUTTOCKS + BACK SIDE OF THE THIGHS

Cena / Price

160 zł

4 | WYBRANA CZĘŚĆ UD
SELECTED THIGH AREA

Cena / Price

120 zł

5 | RAMIONA
ARMS

Cena / Price

120 zł

6 | PLECY (wybrana część pleców)
BACK (selected back area)

Cena / Price

100 zł

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA

Nieinwazyjna metoda wyszczuplania i modelowania sylwetki oraz redukcji tkanki tłuszczowej.

ULTRASONIC LIPOSUCTION

Non-surgical method of body slimming and shaping together with fat reduction.

1 | BRZUCH + BOKI
ABDOMEN + SIDES

Cena / Price

150 zł

2 | BRZUCH
ABDOMEN

Cena / Price

100 zł

3 | UDA (tył/przód/wew. strona ud)
THIGHS (front / rear / in. thighs)

Cena / Price

100 zł

4 | POŚLADKI
BUTTOCKS

Cena / Price

100 zł

5 | UDA+ POŚLADKI
THIGHS+ BUTTOCKS

Cena / Price

150 zł

WIĘCEJ= TANIEJ
MORE = CHEAPER
NAJLEPSZE EFEKTY W SERII.
PRZY ZAKUPIE 3 ZABIEGÓW 10% ZNIŻKI
THE BEST EFFECTS ARE ACHIEVED WITH A SERIES OF TREATMENTS.
WHEN PURCHASING 3 TREATMENTS YOU GET A 10% DISCOUNT.

ZABIEGI DODATKOWE
/ ADDITIONAL TREATMENT
1 | DEPILACJA WYBRANYCH PARTII CIAŁA
WAXING OF SELECTED BODY PARTS
- PACHY
- ARMPIT

Cena / Price

35 zł

- WĄSIK LUB BRODA
- UPPER LIP OR CHIN HAIR

Cena / Price

20 zł

- WĄSIK + BRODA / KOMPLET
- UPPER LIP + CHIN HAIR/ BOTH

Cena / Price

30 zł

- BAKI
- SIDEBURNS

Cena / Price

20 zł

- BIKINI PŁYTKIE
- BIKINI LINE TOUCH UP

Cena / Price

35 zł

- ŁYDKI/ UDA
- CALVES/THIGHS

Cena / Price

35 zł/50 zł

- CAŁE NOGI
- LEGS

Cena / Price

80 zł

- PLECY
- BACK

Cena / Price

80 zł

- KLATKA PIERSIOWA
- CHEST

Cena / Price

80 zł

- RĘCE
- ARMS

Cena / Price

40-60 zł

2 | REGULACJA BRWI | do 15 min
EYEBROW SHAPING | up to 15 min

Cena / Price

3 | HENNA BRWI Z REGULACJĄ | do 15 min
HENNA AND EYEBROW SHAPING | up to 15 min

Cena / Price

4 | HENNA BRWI I RZĘS | do 15 min
HENNA ON EYEBROWS AND EYELASHES | up to 15 min

Cena / Price

5 | KOMPLET (REGULACJA BRWI, HENNA BRWI I RZĘS | do 20 min
FULL: EYEBROW SHAPING, HENNA ON EYEBROWS
AND EYELASHES | up to 20 min

Cena / Price

20 zł
35 zł
35 zł

50 zł

STREFA SIŁOWNI I SAUNY
/ GYM AND SAUNA ZONE
1 | SIŁOWNIA | 60 min
GYM | 60 mi

Cena / Price

2 | PLATFORMA WIBRACYJNA | 10 min | 20 min
VIBRATING PLATFORM | 10 min | 20 min

Cena / Price

3 | SAUNA + JACUZZI | do 55 min
SAUNA + JACUZZI | up to 55 min

10 zł

10 zł/ 20 zł
Cena / Price

20 zł

4 | SŁONECZNA ŁĄCZKA | 1 min

Program doskonale imituje naturalne słońce. Oddziałuje bezpiecznie
na skórę za pomocą promieni UVA, UVB oraz podczerwonych. Ponadto
emituje światło słoneczne bez szkodliwych promieni UVC. Zapewnia lekką,
zdrową opaleniznę, piękny wygląd, większą witalność organizmu i poprawę
samopoczucia.

SUN MEADOW | 1 min

The program perfectly imitates natural sunlight. It works on the skin safely by
UVA, UVB and infrared rays. In addition, it imitates sunlight without harmful
UVC rays. It provides a light, healthy tan, beautiful appearance, greater vitality
and well-being.

Cena / Price

1 zł

ETYKIETA ZAKĄTKA SPA
/ SPA NOOK LABEL
REZERWACJA

W związku ze sporą popularnością usług
w Zakątku SPA uprzejmie informujemy, że
konieczna jest rezerwacja zabiegów. Prosimy
o dokonywanie rezerwacji z wyprzedzeniem,
aby dostosować dogodny dla Państwa termin.
Zachęcamy do kontaktu z recepcją SPA
telefonicznie: 784 051 597
lub droga mailową: spa.sobieszewo@wp.pl

RESERVATION

Due to the popularity of treatments in the Spa
Nook, we kindly inform you that it is necessary to
book treatments. Please make your booking
in advance and choose the time which is
convenient for you. You can contact
the SPA reception by phone: 784 051 597
or by e-mail: spa.sobieszewo@wp.pl

REZYGNACJA Z ZABIEGÓW

Zmiany dotyczące zabiegów należy zgłaszać
najpóźniej 3 godziny przed ich planowanym
rozpoczęciem. W przypadku nieodwołania
zabiegów zostaną Państwo obciążeni kosztem
w wysokości 100% wartości zaplanowanych
zabiegów bez możliwości wykorzystania go
w innym terminie.

CANCELLING TREATMENTS

Please inform about the changes concerning
treatments at least 3 hours in advance. If you do
not cancel your treatments, you will be charged
with 100% of the value of the planned treatment
without the possibility of using it on another date.

CZAS PRZYBYCIA NA ZABIEGI

Prosimy o przybycie na zabiegi z 10 minutowym
wyprzedzeniem. Jest to czas na wypełnienie
ankiety dotyczącej stanu zdrowia.
W przypadku spóźnienia się na zabieg,
zostanie on skrócony do planowanego czasu
bez możliwości udzielenia zniżki.

ARRIVAL TIME

Please come to the treatments 10 minutes before
the start. It is the time needed to fill in the form
concerning your health. If you are late for the
treatment, it will be reduced to the planned time
without the possibility of getting a discount.

PRZECIWWSKAZANIA

Bezwzględnymi przeciwskazaniami do masażu
są choroby nowotworowe, ostre stany zapalne,
gorączka, ciąża, miażdżyca, zakrzepica oraz

gruźlica. W przypadku zabiegów kosmetycznych
z użyciem prądu (kombajn kosmetyczny,
sonoforeza, mikrodermabrazja, peeling
kawitacyjny) przeciwwskazania jak w przypadku
masażu. Inne choroby zostaną indywidualnie
rozpatrzone przed zabiegiem po wypełnieniu
ankiety dotyczącej stanu zdrowia.

CONTRAINDICATIONS

Absolute contraindications for massage are
cancer, acute inflammation, fever, pregnancy,
atherosclerosis, thrombosis and tuberculosis.
In the case of cosmetic treatments with the use
of electricity (cosmetic combine, sonophoresis,
microdermabrasion, cavitation peeling) the
contraindications are the same as in the case of
massage. Other conditions will be considered
individually before the treatment after completing
the health questionnaire.

PRZYDATNE INFORMACJE

- Płatność za usługi dokonywana jest
w recepcji SPA.
- Zabiegi wykonywane w ramach pakietu
czy bonu nie ulegają wymianie na inne.
- Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu
w całym Zakątku SPA.
- Promocje nie łączą się.

USEFUL INFORMATION

- Payments for treatments are accepted
at the SPA reception.
- Treatments performed as part of a package
or a voucher are not exchangeable for others.
- It is forbidden to bring and consume alcohol
in the entire area of the SPA Nook.
- Promotions cannot be combined.

VOUCHERY PODARUNKOWE

Voucher to idealny pomysł na prezent. Każda
okazja jest dobra. Podaruj bliskiej osobie chwilę
relaksu pod okiem profesjonalistów.
Oferujemy vouchery na konkretne zabiegi lub
vouchery wartościowe na dowolną kwotę do
wykorzystania na wszystkie usługi Zakątka SPA.

GIFT VOUCHERS

A voucher is the perfect gift idea. Every occasion
is good. Give your loved one a moment of
relaxation under the guidance of professionals.
We offer vouchers for specific treatments or value
vouchers of any amount to be used for all
SPA Nook services.

