
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja masaży. W celu rezerwacji prosimy o kontakt z Recepcją.
An advance reservation is required for massages. To reserve please consult a member of sta� in Reception.

COUPLES MASSAGE

MASAŻ
WE DWOJE

60 min
230 zł

Masaż we dwoje to masaż 
dla wyjątkowych par. Masaż odbywa się 

w jednym pokoju, a jego forma jest 
dostosowywana do Państwa oczekiwań. 
Podczas sesji masażu  we dwoje istnieje 
możliwość wyboru dwóch jednakowych 
lub zróżnicowanych masaży np. masażu 

leczniczego i relaksacyjnego

HOT STONES MASSAGE

MASAŻ 
GORĄCYMI 

KAMIENIAMI

60 min
160 zł

Masaż gorącymi kamieniami to masaż 
wykonywany gorącymi, bazaltowymi 

kamieniami, które powodują rozluźnienie 
psycho�zyczne. Masaż gorącymi kamieniami 

sprawia wiele przyjemności. Jest to masaż 
o działaniu uzdrawiającym 

i regenerującym. Dotyk gorących kamieni 
wprowadza w stan relaksu 

i odprężenia.

Zalety masażu gorącymi kamieniami:
- przyjemny

- odpręża i relaksuje
- działanie uzdrawiające 

i regenerujące

Massage with hot Stones is a type of massage 
performed with warmed up basalt rock 
pebbles, which have a natural relaxing 

property. �e sensual touch of hot pebbles will 
transport you into your private place of total 

relaxation

Couples massage is  massage for you and your 
special half. It is fully tailored to your needs 

and expectations. It is possible to choose 
between a relaxing and a regenerative 

massage aimed at improving your overall 
health and wellbeing.

RELAXING MASSAGE

MASAŻ
RELAKSACYJNY

60 min
120 zł

Masaż relaksacyjny to masaż odprężający 
z wykorzystaniem technik pochodzących 
z dalekiego wschodu. Masaż relaksacyjny 
sprzyja regeneracji sił, likwiduje ujemne 

efekty stresu.

Zalety masażu relaksacyjnego:
- uspokaja

- odpręża i relaksuje
- łagodzi stany nerwicowe
- łagodzi stany depresyjne

Relaxing massage is a massage aimed at 
achieving total body relaxation with the use 
of far eastern techniques. It is a regenerative 

massage which removes the impact of stress on 
the body and the mind.

PODARUJ SOBIE CHWILĘ RELAKSU
ENJOY A MOMENT OF TRANQUILITY


