Menu Spa

Godziny otwarcia SPA
strefa zabiegowa:
codziennie w godz. 10:00-20:00
(po wcześniejszej rezerwacji zabiegów)
strefa wodna:
codziennie w godz. 10:00-22:00
W przebieralni SPA dla gości dostępne
są szlafroki, kapcie jednorazowe, ręczniki.

AQUA SPA
GROTA SOLNA Z TĘŻNIĄ SOLANKOWĄ
Sól posiada właściwości ujemnej jonizacji powietrza co ma
bardzo korzystny wpływ na nasz organizm. 45minutowy pobyt
w Grocie znaczy tyle dla naszego zdrowia co 3 dni pobytu nad
morzem. Powietrze w Grocie zawiera takie pierwiastki jak: jod,
potas, wapń, sód, magnez, brom i selen, które występują
w kilkakrotnie wyższym stężeniu niż nad morzem. Poprzez
uzupełnienie w naszym organizmie braku tych pierwiastków
poprawiamy naszą kondycję zdrowotną. Poza tym, Grota Solna
ma korzystny wpływ na wszelkiego rodzaju nerwice i stany
przemęczenia, spadki odporności organizmu, nasilające się
przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym.
Z Groty Solnej nie powinny korzystać osoby z:
• Nadczynnością tarczycy (obecność jodu w powietrzu
dodatkowo stymuluje tarczycę do pracy)
• Chroniczną niewydolnością serca (choroba wieńcowa)
• Chorobami nowotworowymi
• Gruźlicą
• Osoby uczulone na jod
• Wysoka gorączką oraz infekcją wirusowa układu
oddechowego.
• Ostrymi lub przewlekłymi chorobami układu moczowego.
Kobiety w ciąży chcące korzystać z groty solnej powinny
najpierw skonsultować się z lekarzem.

ŁAŹNIA KWIATOWA-PAROWA
Z AROMATERAPIĄ I ŚWIATŁOTERAPIĄ
Kąpiel w łaźni działa orzeźwiająco i ma korzystny wpływ na cały
organizm. Kłęby pary penetrują skórę, dokładnie ją oczyszczają,
nawilżają i regenerują. Skóra staje się gładka i jędrna. Wysoka
wilgotność powietrza (100%) i umiarkowana temperatura
(45-50°C) obniża napięcie mięśni i odpręża umysł.
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Gorąca para szczególnie dobrze łagodzi dolegliwości
reumatyczne i związane z chorobami dróg oddechowych. Para
z dodatkiem olejkóweterycznych inhaluje i oczyszcza drogi
oddechowe, zatoki i oskrzela. Seans można wzbogacić
peelingiem solnym z Morza Martwego.
Należy pamiętać aby nie korzystać z sauny przy:
• ostrym stanie reumatycznym
• infekcjach, przeziębieniu i grypie, ostrym stanie astmatycznym.
• niewydolności serca, krążenia, nadciśnieniu
• ostrych stanach zapalnych, wrzodach, guzach, chorobach
wenerycznych, jaskrze.

SAUNA FIŃSKA – SUCHA
Pobyt w saunie suchej umożliwia oczyszczenie organizmu
z toksyn. Oprócz tego rozluźnia, relaksuje i pozwala łagodzić
napięcie wynikające ze stresu, sauna fińska posiada również
właściwości odchudzające-podczas jednego pobytu organizm
spala ok.300kalorii. Dodatkowo sauna poprawia pracę serca,
pozwala uregulować skoki ciśnienia i poprawia krążenie.
Z sauny nie powinny korzystać osoby:
• w ostrym stanie reumatycznym
• cierpiące na przeziębienie, gruźlicę oraz niewydolność
wieńcową ze stenokardią spoczynkową
• chore na choroby serca i niekontrolowane nadciśnienie
• cierpiące na ostre stany zapalne
• z wrzodami i guzami
• cierpiące na choroby nowotworowe
• kobiety w ciąży

WIADRO BOSMANA
Sprawdza się, gdy po pobycie w saunie lub łaźni chcemy szybko
schłodzić ciało silnym strumieniem wody. Strumień wody działa
pobudzająco i orzeźwiająco, dzięki czemu może być również
świetnym początkiem lub zakończeniem dnia.
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PRYSZNIC WRAŻEŃ
Prezentowany w naszej ofercie Prysznic Wrażeń ze
światłoterapią i aromaterapią to nie tylko sposób na przyjemną,
zmysłową kąpiel, ale także możliwość przeżycia nowych
sensualnych doświadczeń. Każdy model natrysku posiada
pewne szczególne cechy i unikalne właściwości. Wszystkie
pozwalają na osiągnięcie wspaniałych, relaksacyjnych bądź
pobudzających efektów. Dodatkowo, każdy efekt wytworzony
przez deszczownicę wzmacniany jest odpowiednio dobranym
oświetleniem i kolorami.
Światłoterapia ma pozytywny wpływ na stan emocjonalny
i zdrowotny. Kolor zielony ma kojący wpływ na układ nerwowy,
niebieski uspokaja i wycisza organizm, a czerwony energetyzuje,
a także pobudza wyobraźnie. Dzięki takiej różnorodności,
Prysznic wrażeń może być zarówno doskonałym zakończeniem
dnia, jak i momentem pobudzającym dalszą aktywność fizyczna
lub umysłową.

JACUZZI
Wanna do masażu podwodnego posiada cztery stanowiska,
każde z nich przeznaczone jest do innego rodzaju masażu. Kąpiel
w jacuzzi szczególnie polecamy osobą przemęczonym,
zestresowanym, pragnącym pozbyć się stresu i skutecznie
zrelaksować.
Z jacuzzi nie powinny korzystać osoby:
• nadciśnieniem,
• stanami zapalnymi skóry, grzybica, nadwrażliwość,
• obniżoną krzepliwością krwi,
• chorobami nerek
• infekcjami dróg moczowych, zapalenie pęcherza
• otwartymi ranami
• menstruacja
*Kobiety w ciąży tylko po konsultacji z lekarzem.
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PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI
I DEKOLTU YONELLE
Zabiegi prestiżowej polskiej marki YONELLE obejmują potrzeby
pielęgnacyjne każdego rodzaju skóry w każdym wieku. Wykazują
silne, a jednocześnie przyjazne dla skóry działanie i rewelacyjną
skuteczność. Ekspresowe efekty wypoczętej i rozświetlonej skóry
oraz działanie anti-aging to priorytety pielęgnacji Yonelle.

BIOFUSION SECOND SKIN

75 MIN / 320 ZŁ

Ekskluzywny zabieg biologicznie regenerujący. Radykalnie
poprawia nawilżenie, elastyczność i jędrność. Cera po jednym
zabiegu jest rozjaśniona i młodzieńczo rozświetlona. Polecany
do skóry dojrzałej, suchej, odwodnionej, skłonnej do podrażnień.

CONTRA REDNESS

60 MIN /230 ZŁ

Wyjątkowo skuteczny zabieg regenerujący polecany szczególnie
do cery naczyniowej. Poprawia wygląd i komfort skóry
z widoczna kruchością naczynek i tendencja do ich rozszerzania
się, wrażliwej, nadreaktywnej, skłonnej do podrażnień.
*Zabieg może być również wykonany w wersji Lux
z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej z dopłata 60 zł.

MANDEL LIFT PEEL

60 MIN / 190 ZŁ

Zabieg liftingujący z zastosowaniem kwasu migdałowego.
Zmniejsza świecenie się skóry, rewelacyjnie wygładza i nadaje jej
zdrowy i świeży koloryt. Polecany do każdego rodzaju skóry
szczególnie do cery mieszanej poszarzałej i zmęczonej.
*Zabieg może być również wykonany w wersji Lux
z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej z dopłata 60 zł.
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METAMORFOZA

45 MIN / 170 ZŁ

Zabieg regenerujący polecany do skóry suchej, szorstkiej
z niedoborem wilgoci i objawami starzenia się. Redukuje
zmarszczki, rozświetla koloryt. Działa łagodząco na objawy
podrażnień. Cera zyskuje zdrowszy, świeży wygląd.

MANDEL EXPRESS PEEL

30 MIN / 150 ZŁ

Uniwersalny zabieg ekspresowy polecany do każdego rodzaju
skóry wymagającej, łącznie z wrażliwa i delikatna. Błyskawicznie
wygładza powierzchnie skóry. Doskonały, jako szybki zabieg
bankietowy przed wyjściem. Można wykonywać przez cały rok.

BEAUTY EXPRESS

30 MIN / 160 ZŁ

Ekspresowy zabieg odmładzający polecany szczególnie do skóry
wymagającej, dojrzałej, suchej. Poprawia wygląd skóry, działa
przeciwzmarszkowo
pozostawiając
komfortowe
uczucie
ukojenia.

S.O.S. WOKÓŁ OCZU

15 MIN / 70 ZŁ

Zabieg intensywnie nawilżający i wygładzający na okolice oczu
z płatkami hydro infuzyjnymi. Wyraźnie poprawiają wygląd
zmęczonej skóry pod oczami. Staje się ona głęboko nawilżona,
jędrna i elastyczna. Skóra jest gładsza, a zmarszczki płytsze,
wypełnione, mniej widoczne. Zabieg może być wykonany
podczas przeprowadzania masażu i zabiegów ciała lub
samodzielnie.

PEELING KAWITACYJNY
Jest metodą wykorzystywaną do bezinwazyjnego i głębokiego
oczyszczania skóry. Dzięki kawitacji dochodzi do odsłonięcia
młodszej warstwy skóry, wolnej od nadmiaru łoju, bakterii czy
substancji toksycznych.
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SONOFOREZA
Celem zabiegu jest wprowadzenie w głębsze warstwy skóry
substancji aktywnych. Sonoforeza powodując mikromasaż,
poprawia ukrwienie naskórka i regeneruje uszkodzone tkanki.

MIKRODERMABRAZJA
jest nowoczesną metoda mechanicznego złuszczania naskórka.
Podczas zabiegu intensywność złuszczania jest dobierana
indywidualnie do każdego pacjenta, co sprawia, że zabieg jest
bezpieczny, a jego rezultaty widoczne są natychmiastowo.

DARSONVAL
Urządzenie Darsonval wykorzystuje tzw. prądy d'Arsonvala
o wysokiej częstotliwości (300 do 500 kHz). Prądy te głównie
oddziałują na naczynia krwionośne oraz zakończenia nerwowe
skóry. Istotnym środkiem bakteriobójczym jest wytwarzający się
ozon, który ma silne właściwości dezynfekujące. Celem zabiegu
darsonwalizacji jest: dezynfekcja skóry, tonizacja skóry i mięśni
oraz lepsze ukrwienie naskórka i tkanek głębiej położonych.

Kawitacja+ sonoforeza + serum+ maska
• Twarz
• Twarz, szyja, dekolt

Kawitacja + sonoforeza + ampułka + maska
• Twarz
• Twarz, szyja, dekolt

Mikrodermabrazja+ darsonval+ maska
• Twarz
• Twarz, szyja, dekolt
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info@dworeknadpilica.pl

KOSMETYKA TWARZY
15 ZŁ

Regulacja brwi (woskiem)
Henna brwi

20 ZŁ

Henna brwi + regulacja

30 ZŁ

Henna rzęs

20 ZŁ

Henna brwi + rzęs

35 ZŁ

Henna brwi + rzęs + regulacja

45 ZŁ

Wąsik

20 ZŁ

Broda

20 ZŁ

DEPILACJA WOSKIEM
Łydki

60 ZŁ

Uda

70 ZŁ
120 ZŁ

Całe nogi
Bikini

50 ZŁ

Pachy

50 ZŁ

Ręce

70 ZŁ

Plecy

100 ZŁ
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MASAŻE
Masaż jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy lekarskiej.
Wywodzi się z Indii i Chin i przyczynia się do poprawy
psychofizycznej sprawności człowieka. Pobudza mięśnie, skórę
i układ krążenia, a zarazem wspaniale oddziałuje na układ
nerwowy. Likwiduje mimowolne napięcie mięśni, przywraca
prawidłowy rytm serca, a nawet pomaga w walce
z bezsennością
Masaż relaksacyjny częściowy

30 MIN / 80 ZŁ

Masaż całkowity

60 MIN / 150 ZŁ

Masaż leczniczy przeciwbólowy

45 MIN / 120 ZŁ

Intensywny masaż wyszczuplający
• całe ciało
• wybrana partia

60 MIN / 170 ZŁ
30 MIN / 90 ZŁ

Masaż twarzy

15 MIN / 50 ZŁ

Masaż głowy

15 MIN / 40 ZŁ

Masaż stóp

15 MIN / 40 ZŁ

Masaż dłoni

15 MIN / 40 ZŁ
30 MIN / 80 ZŁ
45 MIN / 110 ZŁ
60 MIN / 150 ZŁ

Masaż bańką chińską

Masaż gorącymi kamieniami
• plecy
• tylnej części ciała
• całkowity
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PIELEGNACJA CIAŁA
Rytuały na ciało

Kozim mlekiem i lychee
(ukojenie i regeneracja)

90 MIN / 250 ZŁ

Królewska uczta dla ciała i ducha. Kozie mleko dostarcza
składników odżywczych, lychee witamin, a ekstrakt z perły
ochrony i regeneracji. IRCALMIN niweluje podrażnienia, koi
przesuszoną skórę i zapewnia jej komfort oraz nawilżenie.
Zabieg ten może być również stosowany dla poparzonej
słońcem skóry.
Rozpoczynamy delikatnym oczyszczeniem łagodnym mlecznym
peelingiem. Jedwabiste, łagodzące serum przygotowuje skórę
do otulenia kojąco-regenerującą maską. Unikalny masaż
dostarcza dodatkowych doznań w trakcie zabiegu oraz zwiększa
działanie
składników
aktywnych.
Skóra
pozostaje
zregenerowana,
rozjaśniona,
widocznie
odmłodzona
i nieskazitelnie gładka.

Zielona herbata

(regeneracja, nawilżenie, wygładzenie)

90 MIN / 260 ZŁ

Orzeźwiający rytuał, po którym skóra nabiera młodzieńczego
wyglądu. Zawarte w terapii ekstrakty skutecznie zapobiegają
starzeniu skóry i walczą z jego objawami. Apetyczny rytuał
stworzony został, aby od pierwszej chwili przywraca skórze
witalność i młodość.
Delikatnie oczyszczona solnym peelingiem skóra zostaje
poddana działaniu multiaktywnego serum i pachnącej
odmładzającej maski. Masło nakładane na koniec rytuału
nawilża, skutecznie zapobiega procesom starzenia oraz chroni
przed stresem oksydacyjnym
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Słodka czekoladka

(relaks i ujędrnienie, efekt brązujący)

90 MIN / 270 ZŁ

Pachnący słodyczą i gorącą czekoladą rytuał w jednej chwili
wprawia w doskonały nastrój, odpręża i nastawia pozytywnie
do życia. Dzieje się tak, gdyż czekolada wyzwala produkcję
endorfin-hormonów szczęścia.
Czekoladowy zabieg poprawia również koloryt skóry, nadając jej
odcień lekkiej, naturalnej opalenizny. Masło z owoców kakaowca
zawiera cynk, magnez, wapń, naturalne oksydanty, polifenole
i taninę które wzmacniają skórę, a także opóźnia procesy jej
starzeni.
Obmycie skóry słodkim peelingiem przechodzi we wspaniale
odżywiającą pielęgnację bogatymi maskami i serum
endorfinowym. Całość dopełnia ujędrniające czekoladowe
masło nadające skórze aksamitną gładkość i piękny koloryt.

Impresja kawowa

(modelująco-antycellulitowy)

90 MIN / 280 ZŁ

Wyjątkowy rytuał, który od początku do końca przepełnia
zmysły- aromatycznym zapachem świeżo zmielonych ziaren
kawy. Kawa, bogata w kofeinę, posiada właściwości
antycellulitowe i wyszczuplające. Przyśpiesza przemianę
materii, wspomaga usuwanie toksyn z organizmu i neutralizację
wolnych rodników. Unikalny, pozyskiwany z alg, kompleks
PEPHA®-CTIVE pobudza mikrokrążenie i stymuluje aktywny
rozpad tkanki tłuszczowej.
Zabieg rozpoczynamy peelingiem cukrowym z kawą.
Aromatyczne kofeinowe serum i maska z prawdziwą kawą
dostarcza
skórze
energii,
intensywnie
wyszczuplają
i detoksykują. Wraz ze specjalnie dobranym masażem
dostarczają intensywnych doznań, a skuteczność działania
terapii kawowej gwarantuje szybkie efekty.
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Na zakończenie ciało pielęgnowane jest odżywczym
antycellulitowym masłem, którego kawowy aromat otula skórę
przez długie godziny...

Morski detox

90 MIN / 230 ZŁ

(detoksykacja skóry, rewitalizacja wygładzenie)

Rytuał przeznaczony dla osób żyjących ”w biegu”. Szybkie tempo
życia, stres oksydacyjny, zanieczyszczenie środowiska,
niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie
i samoocenę. Nie pozostaje to również obojętne dla naszej skóry,
która jest największym narządem naszego ciała i chroni je przed
szkodliwym działaniem środowiska.
Peeling solny z drobinkami czerwonych alg wapiennych, które
skutecznie złuszczą zrogowaciały naskórek, dodatkowo nawilży
i dzięki ekstraktom z kopru włoskiego i alg wakame będzie
chronił i pielęgnował skórę. Stymulujący masaż olejkiem na
bazie kopru morskiego, morszczynu i protein kolagenu aktywuje
procesy oczyszczania skóry z toksyn. Działa ujędrniająco
i wprowadza w stan relaksu ciało i umysł.
Rewitalizująco-ujędrniające masło poprawia nawilżenie skóry,
wygładza ją i pozostawia aksamitne wykończenie i odświeżający
energetyzujący zapach. Terapia Detoksykująca ze względu na
swoje właściwości i działanie oraz specjalnie dobraną,
odświeżającą kompozycję zapachową polecana jest zarówno
dla kobiet jak i dla mężczyzn.
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PIELĘGNACJA DŁONI
ORAZ STÓP
Manicure klasyczny z malowaniem odżywką

49 ZŁ

Opiłowanie płytki paznokci, opracowanie skórek, malowanie
odżywką, aplikacja oliwki oraz kremu.

Manicure biologiczny z malowaniem odżywką

49 ZŁ

Opiłowanie płytki paznokci, opracowanie skórek bez użycia
metalowych narzędzi, malowanie odżywką, aplikacja oliwki oraz
kremu.

Manicure męski

49 ZŁ

Opiłowanie płytki paznokci, opracowanie skórek, nabłyszczenie
paznokci, aplikacja oliwki oraz kremu.

Manicure hybrydowy

80 ZŁ

Opracowanie płytki paznokciowej oraz skórek wokół paznokci,
malowanie hybrydą, aplikacja oliwki oraz kremu na zakończenie.

Manicure Japoński

60 ZŁ

przygotowanie płytki, wtarcie past, aplikacja kremu.
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Pedicure frezarkowy bez malowania

90 ZŁ

moczenie stóp, opracowanie frezarką, opiłowanie paznokci,
peeling, aplikacja kremu oraz oliwki na zakończenie.

Pedicure frezarkowy z hybrydą

129 ZŁ

-moczenie stóp, opracowanie frezarką, opiłowanie paznokci,
peeling, malowanie hybrydą, aplikacja kremu oraz oliwki na
zakończenie.

Pedicure frezarkowy z hybrydą+parafina

180 ZŁ

moczenie stóp, opracowanie frezarką, opiłowanie paznokci,
peeling, malowanie hybrydą, serum, parafina, aplikacja kremu
oraz oliwki na zakończenie.

Rytuał dla zmęczonych
i przesuszonych dłoni

40 MIN / 100 ZŁ

Zabieg oparty głównie na wyciągu z żurawiny to witaminowa
bomba dostarczająca skórze ogromnej dawki witaminy C, A, E
oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Doskonale rozjaśnia i rewitalizuje skórę. Odnawia niedobory
lipidowe i hamuje procesy starzenie, chroniąc tym samym DNA
komórek.
Parafina zastosowana przy zabiegu, rozgrzewa, wygładza
naskórek i sprawią, że skóra staje się bardziej elastyczna.
Dodatkowo ciepło parafiny sprawi, że substancje aktywne
zawarte w serum wnikną głębiej w skórę.
W skład zabiegu wchodzi: peeling cukrowy z witaminami, maska
lub serum, parafina, krem regenerujący.

Rezerwacje:

tel. (+48) 48 67 41 072

kom. (+48) 606 851 999

info@dworeknadpilica.pl

Rytuał dla zmęczonych
i przesuszonych stóp

40 MIN / 130 ZŁ

Zabieg ten zarówno pielęgnuje jak i wprowadza nas w stan
głębokiego relaksu, przywracając wewnętrzną harmonię.
Zastosowany podczas zabiegu olej kokosowy głęboko nawilża,
i regeneruję przesuszoną skórę, parafina dodatkowo potęguje
jego działanie, dodatkowo rozgrzewając.
Rytuał zaczynamy od moczenia stóp w drewnianej misie
z dodatkiem soli morskiej i olejku eterycznego następnie
wykonujemy peeling solny.
Na zakończenie nakładamy intensywnie regenerujący krem
z mocznikiem.

Rezerwacje:

tel. (+48) 48 67 41 072

kom. (+48) 606 851 999

info@dworeknadpilica.pl

RASUL-ŁAZNIA BŁOTNA
Orientalna ceremonia wellness, wyjątkowa pielęgnacja ciała
i włosów, unikatowy rytuał, niezapomniana specyfikacja doznań.
Rasul łączy w sobie cztery żywioły: wodę, ogień, ziemię
i powietrze w jedno wyjątkowe przeżycie dla duszy i ciała.
Przebieg ceremonii:
• oczyszczający prysznic,
• okład na całe ciało w saunie z wykorzystaniem glinki
marokańskiej ghassoul, glinki białej lub zielonej z dodatkiem
aromatyzowanych olei,
• oczyszczający, ciepły deszcz w saunie,
• nałożenie naturalnego oleju ze słodkich migdałów.

Ceremonia dla jednej osoby w łaźni błotnej

80 ZŁ

Ceremonia dla dwóch osób w łaźni błotnej

150 ZŁ

Podczas ceremonii w Rasul polecamy maski regenerujące na
włosy:
• Nawilżająca na przesuszone włosy
• Regeneracyjna na zniszczone włosy
• Wygładzająca
• Do włosów przetłuszczających się

Maska na włosy (dla jednej osoby)

30 ZŁ

Płynna keratyna

40 ZŁ

Rezerwacje:

tel. (+48) 48 67 41 072

kom. (+48) 606 851 999

info@dworeknadpilica.pl

PAKIETY
Romantyczny pobyt w Dworku nad Pilicą
• Powitalna kawa w Restauracji hotelowej
• Nocleg w pokoju dwuosobowym wraz ze śniadaniem
• Romantyczna kolacja przy świecach z kieliszkiem wina
Dworkowego
• Relaks w strefie wodnej SPA
(sauna sucha, prysznic wrażeń, łaźnia kwiatowa, grota solna
z tężnią solankową)
Dla niej: Indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny twarzy
Dla niego: Masaż tylnej części ciała.
• 30 minutowy seans w jacuzzi na wyłączność z butelką wina
Dworkowego
• Śniadanie w restauracji hotelowej

649 ZŁ / 2os.
Pakiet Spa dla Ciebie i przyjaciółki
• Nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem
• Na powitanie kieliszek Prosecco
• Kolacja w restauracji hotelowej
• Relaks w strefie wodnej SPA
(sauna sucha, prysznic wrażeń, łaźnia kwiatowa grota solna
z tężnią solankową)
• 30minutowy seans w jacuzzi na wyłączność
• Rytuał na ciało lub indywidualnie dobrany zabieg
pielęgnacyjny twarzy.
• Śniadanie w restauracji hotelowej.

899 ZŁ / 2os.

Rezerwacje:

tel. (+48) 48 67 41 072

kom. (+48) 606 851 999

info@dworeknadpilica.pl

SPA Delux dla Ciebie
• Dwa noclegi w pokoju jednoosobowym
• Dwie kolacje w restauracji hotelowej
• Relaks w strefie wodnej SPA
(sauna sucha, prysznic wrażeń, łaźnia kwiatowa grota solna
z tężnią solankową)
• Indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny twarzy
• Peeling ciała z zabiegiem na okolice oczu
• Zabieg w łaźni błotnej Rasul
• Dwa Śniadania w restauracji hotelowej

849 ZŁ / os.
Twój pomysł na Relax
• Nocleg w pokoju jednoosobowym
• Kolacja w Restauracji hotelowej
• Strefa wodna spa (sauna sucha, prysznic wrażeń, łaźnia
kwiatowa grota solna z tężnią solankową)
• Voucher o wartości 300zł na zabiegi z oferty SPA
• Zabieg w łaźni błotnej Rasul
• Śniadanie w restauracji hotelowej

549 ZŁ / os.

Rezerwacje:

tel. (+48) 48 67 41 072

kom. (+48) 606 851 999

info@dworeknadpilica.pl

Dworek nad Pilicą
Wólka Magierowa
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą,
tel./fax: 0048 (48) 67 41 072
info@dworeknadpilica.pl

