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WSPANIAŁA STREFA RELAKSU
WIELKA PIENIAWA w Polanicy-Zdroju
ZAMECZEK w Kudowie - Zdroju
PAKIETY REKREACYJNE 2017 PLN
DAY – SPA W KOMPLEKSIE „SŁONECZNE TERMY WIELKA PIENIAWA”
W POLANICY – ZDROJU
1.1. PAKIET DAY – SPA „ENERGIA DLA ZMYSŁÓW”
W pakiecie:
 Seans w strefie saun „Klimaty Świata” - saunie fińskiej, parowej, śnieżnej (30 min.),
 Okład z alg z peelingiem i aplikacją balsamu,
 Na zakończenie kwadrans odpoczynku w salonie „SPA Wielka Pieniawa” przy muzyce relaksacyjnej oraz
aromaterapii wraz z degustacją orzeźwiającej wody mineralnej „Staropolanka” lub „Wielka Pieniawa”.
1.2. PAKIET DAY – SPA „AROMATYCZNA PODRÓŻ”
W pakiecie:

Seans w Kompleksie Słoneczne Termy Wielka Pieniawa, basen + sauna (60 min.)

Masaż relaksacyjny całościowy z aromaterapią (60 min.)

Arbuzowy, malinowy, cukrowy peeling całego ciała z aplikacją balsamu (45 min.)

Na zakończenie kwadrans odpoczynku w salonie „SPA Wielka Pieniawa” przy muzyce relaksacyjnej oraz
aromaterapii wraz z degustacją orzeźwiającej wody mineralnej „Staropolanka” lub „Wielka Pieniawa”.
1.3. PAKIET DAY – SPA „PAKIET WYSZCZUPLAJĄCY”
W pakiecie:

Seans w Kompleksie Słoneczne Termy Wielka Pieniawa, basen + sauna (60 min.)

Masaż szwedzki (60 min.)

Malinowa maska z BIO kofeiną z Guarany na ciało (peeling, maska, balsam) (60 min.)

Na zakończenie kwadrans odpoczynku w salonie „SPA Wielka Pieniawa” przy muzyce relaksacyjnej oraz
aromaterapii wraz z degustacją orzeźwiającej wody mineralnej „Staropolanka” lub „Wielka Pieniawa”.
1.4. PAKIET DAY – SPA „KOKOSOWY RAJ”
W pakiecie:

Ciepła kąpiel solankowa z solą z Morza Martwego (15 min.),

Okłady z mineralnego błota z Morza Martwego z peelingiem solankowym i aplikacją balsamu (75 min.),

Masaż szwedzki z użyciem olejku migdałowego (60 min.),

Na zakończenie kwadrans odpoczynku w salonie „SPA Wielka Pieniawa” przy muzyce relaksacyjnej oraz
aromaterapii wraz z degustacją orzeźwiającej wody mineralnej „Staropolanka” lub „Wielka Pieniawa”.
1.5. PAKIET DAY – SPA „POPOŁUDNIE Z PRZYJACIÓŁKĄ” (pakiet dla 2 osób)
W pakiecie:

Seans w Kompleksie Słoneczne Termy Wielka Pieniawa, basen + sauna (60 min.)

Masaż relaksacyjny częściowy kręgosłupa z użyciem olejków eterycznych (30 min.)

Witaminowa maska algowa na twarz (60 min.)

Na zakończenie kwadrans odpoczynku w salonie „SPA Wielka Pieniawa” przy muzyce relaksacyjnej oraz
aromaterapii wraz z degustacją orzeźwiającej wody mineralnej „Staropolanka” lub „Wielka Pieniawa”.

1.6. PAKIET DAY – SPA „SZYBKA REGENERACJA DLA PANÓW”
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W pakiecie:
 Seans w strefie saun „Klimaty Świata” - saunie fińskiej, parowej, śnieżnej (60 min.),
 Masaż szwedzki (60 min.),
 Na zakończenie kwadrans odpoczynku w salonie „SPA Wielka Pieniawa” przy muzyce relaksacyjnej oraz
aromaterapii wraz z degustacją orzeźwiającej wody mineralnej „Staropolanka” lub „Wielka Pieniawa”.
1.7. PAKIET DAY – SPA „CHWILA RELAKSU”
W pakiecie:
 Fotonowy masaż ultradźwiękowy z wprowadzaniem serum – zabieg na twarz (20 min.),
 Lavende/ SHEA Relax Treatment - Masaż całościowy organicznym olejkiem Shea, Karitol Lavende (100%
naturalny olejek) z dodatkiem eterycznego olejku z lawendy. Relaksacja, rozluźnienie i ukojenie zmysłów.
 Na zakończenie kwadrans odpoczynku w salonie „SPA Wielka Pieniawa” przy muzyce relaksacyjnej oraz
aromaterapii wraz z degustacją orzeźwiającej wody mineralnej „Staropolanka” lub „Wielka Pieniawa”.
1.8. PAKIET DAY – SPA „PAKIET ANTYCELLULITOWY”
W pakiecie:
 Hydromasaż w basenie (60 min.)
 Masaż antycellulitowy bańką chińską (30 min.),
 Okłady z mineralnego błota z Morza Martwego – na okolice objęta cellulitem (30 min.)
 Na zakończenie kwadrans odpoczynku w salonie „SPA Wielka Pieniawa” przy muzyce relaksacyjnej oraz
aromaterapii wraz z degustacją orzeźwiającej wody mineralnej „Staropolanka” lub „Wielka Pieniawa”.
1.9. PAKIET DAY – SPA „ROMANTYCZNY DZIEŃ DLA DWOJGA”
W pakiecie:
ONA:
 okład z mineralnego błota z MM na całe ciało
 masaż relaksacyjny z olejkami eterycznymi - 60 min

ON:
 okład z mineralnego błota z MM na całe ciało
 masaż szwedzki – 60 min
Uwagi: wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny wynajęcia strefy saun na wyłączność u
pracownika kompleksu na min. 3 dni przed dokonaniem rezerwacji. Realizacja usługi – w godzinach
funkcjonowania kompleksu.
1.10. PAKIET DAY – SPA „PODRÓŻ W KLIMATY ŚWIATA” DLA 6 OSÓB
W pakiecie:
 Seans w strefie saun „Klimaty Świata” - saunie fińskiej, parowej, śnieżnej (60 min.) – strefa saun na
wyłączność dla max 6 osób po godzinie 21.00/22.00 (w zależności od sezonu).
Uwagi: wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny wynajęcia strefy saun na wyłączność u
pracownika kompleksu na min. 3 dni przed dokonaniem rezerwacji. Realizacja usługi – w godzinach
funkcjonowania kompleksu.
1.11. PAKIET DAY – SPA „PODRÓŻ W KLIMATY ŚWIATA” DLA 12 OSÓB
W pakiecie:
 Seans w strefie saun „Klimaty Świata” - saunie fińskiej, parowej, śnieżnej (60 min.) – strefa saun na
wyłączność dla max 12 osób po godzinie 21.00/22.00 (w zależności od sezonu).
Uwagi: wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny wynajęcia strefy saun na wyłączność u
pracownika kompleksu na min. 3 dni przed dokonaniem rezerwacji. Realizacja usługi – w godzinach
funkcjonowania kompleksu.
1.12. PAKIET DAY – SPA „TWÓJ DZIEŃ”
W pakiecie:
 Kompleks basenów „Słoneczne Termy Wielka pieniawa” na wyłączność (60 min.).
Uwagi: wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny wynajęcia basenów na wyłączność u
pracownika kompleksu na min. 3 dni przed dokonaniem rezerwacji. Realizacja usługi – w godzinach
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funkcjonowania basenów. Strefa saun płatna dodatkowo zgodnie z cennikiem. Maksymalna liczba osób
korzystających z usługi – 50.

CENNIK NA ROK 2017
PAKIETY REKREACYJNE
DAY – SPA W KOMPLEKSIE „SŁONECZNE TERMY WIELKA PIENIAWA”
(VAT - 23%)

L.p.

Nazwa pakietu

Cena brutto

Cena netto

1.

„Energia dla zmysłów”

140,00 zł

113,82 zł

2.

„Aromatyczna podróż”

170,00 zł

138,21 zł

3.

„Pakiet wyszczuplający”

220,00 zł

178,86 zł

4.

„Kokosowy raj”

250,00 zł

203,25 zł

5.

„Popołudnie z przyjaciółką”/ za osobę

140,00 zł

113,82 zł

6.

„Szybka regeneracja dla Panów”

120,00 zł

97,56 zł

7.

„Chwila relaksu”

170,00 zł

138,21 zł

8.

„Pakiet antycellulitowy”

130,00 zł

105,69 zł

9.

„Romantyczny dzień dla dwojga”

460,00 zł

373,98 zł

10. „Podróż w klimaty świata” (gr. 6 osób)

200,00 zł

162,60 zł

11. „Podróż w klimaty świata” (gr. 12 osób)

290,00 zł

235,77 zł

12. „Twój dzień” (pierwsze 60 minut)

690,00 zł

560,97 zł

13. „Twój dzień” (kolejne 60 minut)

590,00 zł

479,67 zł
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PAKIETY REKREACYJNE 2017
DAY – SPA W KOMPLEKSIE „SŁONECZNE TERMY ZAMECZEK”
W KUDOWIE – ZDROJU
1.1 PAKIET DAY- SPA „AROMA SPA”

W pakiecie:
 Seans w Strefie Saun „Klimaty Świata”- sauna fińska, parowa i śnieżna (60 min.)
 Grapefruitowo-waniliowy peeling ciała (30 min.)
 Częściowy masaż relaksacyjny z aromaterapią (30 min.)
 Orzeźwiająca Woda Mineralna „Staropolanka” 330 ml.
1.2 PAKIET DAY- SPA „TOTAL AROMA SPA”

W pakiecie:
 Seans w Strefie Saun „Klimaty Świata”- sauna fińska, parowa i śnieżna (60 min.)
 Grapefruitowo-waniliowy peeling ciała (30 min.)
 Masaż relaksacyjny z aromaterapią całego ciała (60 min.)
 Orzeźwiająca Woda Mineralna „Staropolanka” 330 ml.
1.3 PAKIET DAY- SPA “WARM SPA”

W pakiecie:
 Seans obejmujący basen i Słoneczną Plażę (60 min.)
 Kokosowy peeling ciała (30 min.)
 Częściowy masaż gorącymi kamieniami (30 min.)
 Orzeźwiająca Woda Mineralna „Staropolanka” 330 ml.
1.4. PAKIET DAY- SPA “TOTAL WARM SPA”

W pakiecie:
 Seans obejmujący basen i Słoneczną Plażę (60 min.)
 Kokosowy peeling ciała (30 min.)
 Masaż gorącymi kamieniami całego ciała (60 min.)
 Orzeźwiająca Woda Mineralna „Staropolanka” 330 ml.
1.5 PAKIET DAY- SPA “TOTAL CHOCOLATE POWER”

W pakiecie:
 Seans w Strefie Saun „Klimaty Świata”- sauna fińska, parowa i śnieżna (60 min.)
 Czekoladowy peeling ciała (30 min.)
 Częściowy czekoladowy masaż kalifornijski całego ciała (60 min.)
 Orzeźwiająca Woda Mineralna „Staropolanka” 330 ml.
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CENNIK NA ROK 2017
PAKIETY REKREACYJNE
DAY – SPA W KOMPLEKSIE „SŁONECZNE TERMY ZAMECZEK”
(VAT - 23%)

L.p.

Nazwa pakietu

Cena brutto

Cena netto

1.

„Aroma Spa”

110,00 zł

89,43 zł

2.

„Total Aroma Spa”

140,00 zł

113,82 zł

3.

„Warm Spa”

95,00 zł

77,23 zł

4.

„Total Warm Spa”

145,00 zł

117,89 zł

5.

„Total Chocolate Spa”

140,00 zł

113,82 zł
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