
Specjalna oferta skierowana do Pań, które pragną zaznać luksusu i zmysłowych doznań podczas wyjątkowych
zabiegów pielęgnacyjnych. Starannie skomponowane i zbilansowane menu oraz chwile spędzone w Spa
i strefie Wellness przywrócą witalność ciału, zaś niepowtarzalny mikroklimat sosnowych lasów nad brzegiem
urokliwego jeziora Świętajno, zapewni wyciszenie i głęboki relaks.

Pakiet zawiera:
• 2 noclegi w komfortowych, klimatyzowanych pokojach lub apartamentach,
• Świeże owoce w dniu przyjazdu,
• Śniadania z produktami regionalnymi,
• 2 obiadokolacje w Restauracji Poezja Smaków
• Zabiegi w SPA:

o Kąpiel Kleopatry - relaksacyjna kąpiel w drewnianej wannie ofuro z kozim mlekiem
i aromatycznymi olejkami

o Masaż gorącą czekoladą - Niezwykle relaksujący masaż całego ciała wykonywany przy pomocy
gorącej, naturalnej czekolady. Masaż pobudza zmysły, poprawia mikrokrążenie oraz wspomaga
odchudzanie. Po masażu skóra pozostaje jędrna i gładka

o Alphaterapia - głęboka relaksacja dźwiękiem. Terapia, podczas której ciało ułożone w falującej
kołysce Alfa wprowadzane jest w stan głębokiego relaksu

• Codzienny relaks w ekskluzywnym świecie basenów i saun, a w nim: basen rekreacyjny
z jaccuzzi i masażami wodnymi, duży basen pływacki o wielkości, jacuzzi zewnętrzne, strefa saun - łaźnia
parowa, sauna ziołowa i fińska, sauna Infrared, ściana solna

• Dla aktywnych – studio cardio, nordic walking, wycieczki rowerowe, trasy do joggingu
• 1 h gry w kręgle lub bilard,
• 10% rabatu na dodatkowe zabiegi w SPA

Oferta nie obowiązuje w terminach długich weekendów, świąt, sylwestra i wakacji.

Warunki rezerwacji i anulacji:
Wymagana wpłata zadatku w wysokości 40% wartości pobytu. Pozostała płatność na miejscu.

Przy przelewie prosimy o dopisanie 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

POKÓJ Cena pakietu (2 noclegi)

Pokój jednoosobowy Standard 2 noclegi, 3 dni 965 zł 

Pokój dwuosobowy Standard 2 noclegi, 3 dni 1530 zł

Dopłata do pokoju Suite 200 zł / doba 

Dopłata do Apartamentu 300 zł / doba
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