
 
Sięgnij po luksus na jaki zasługujesz, relaksując się podczas zabiegów SPA, kosztując wyśmienitych dań, przygotowanych 

przez Szefa Kuchni - Michała Pezdę. Spędź wyjątkowy czas pośród przyrody i piękna Natury.

Pakiet  Relaksujący pobyt w SPA, zawiera:  

 2 noclegi w komfortowym pokoju 

 Śniadania w formie bufetu  

 2 Obiadokolacje   

 Zabiegi SPA: 

 I dzień:  

- Idealna skóra „Trzy herbaty” – relaksujący 

peeling ciała na bazie mielonych lisci trzech 

herbat: zielonej, białej i czarnej. 

- Kąpiel „Zapach lasu” – terapia kapielowa                        

z kryształami soli morskiej i olejkami 

eterycznymi jałowca. 

 II dzień: 

- Sekrety natury - masaż będący połączeniem 

masażu relaksacyjnego oraz klasycznego                    

z aplikacjami gorących kamieni w niezwykły  

 

 

sposób rozluźnia i relaksuje. Masaż o zapachu 

owoców leśnych, 

- Alphaterapia - głęboka relaksacja dźwiękiem. 

Terapia, podczas której ciało ułożone                     

w falującej kołysce Alfa wprowadzane jest  w 

stan głębokiego relaksu. 

 III dzień: 

- Moc nawilżenia – odżywczo - nawilżający 

zabieg na twarz polecany dla każdego rodzaju 

skóry szczególnie potrzebującej nawodnienia. 

Zabieg połączony z odprężającym masażem. 

 Dla aktywnych – studio cardio,  

 10% rabatu na dodatkowe zabiegi w SPA 

 

 

 Dodatkowo cena obejmuje: 

 Dostęp do Strefy Wellness (basen rekreacyjny z jaccuzzi i masażami wodnymi, basen pływacki, dwa całoroczne jacuzzi 
zewnętrzne, strefa saun - łaźnia parowa, sauna ziołowa i fińska, sauna Infrared, ściana solna oraz studio cardio).  

 Parking.  

POKOJE CENA PAKIETU 3 DNI (2 NOCLEGI) 

Pokój 1-osobowy Standard 1230,00 zł 

Pokój 2 osobowy Standard 2060,00 zł 

Dzieci do lat 3 (max. 2) 0 zł 

Dzieci 4 – 12 lat 250 zł  / pobyt 

Dzieci pow. 12 lat 458 zł / pobyt 

Dopłata do pokoju typu Suite 400 zł / pobyt 

Dopłata do Apartamentu 600 zł / pobyt 

Pokój z widokiem na jezioro 100zł / pobyt 

Warunki rezerwacji i anulacji: 

 Wymagana wpłata zadatku w wysokości 40% wartości pobytu. Pozostała płatność na miejscu.  

W tytule przelewu prosimy o podanie:  numeru Państwa rezerwacji oraz podanie imienia i nazwiska.  

W przypadku anulacji rezerwacji hotel nie zwraca dokonanej wpłaty.  

Konto: Alior Bank 04 2490 0005 0000 4600 4220 9322 

Odpocznij na Mazurach 

Natura Mazur Hotel & Spa Warchały|  ul. Brajnicka 1, 12-122 Jedwabno, WARCHAŁY 

recepcja@naturamazur.pl | tel: +48 533-381-401 

 


