Wszechobecny stres stał się demonem
obecnego wieku. Wyczerpuje możliwości
funkcjonowania organizmu i pochłania
olbrzymie ilości mineralnych zasobów,
prowadząc do niedoborów.
Grupa rytuałów zabiegowych pakietu
wykorzystuje terapeutyczne właściwości
minerałów pozyskanych z wody
morskiej: magnezu i wapnia.
Zabiegi te pozwalają na całkowitą
mineralizację organizmu,
dostarczają w najbardziej
przyswajalnej formie minerały.

W programie
• 2 noclegi
• 2 posiłki dziennie - śniadanie w formie bufetu szwedzkiego,
obiadokolacja
• zabiegi SPA pakietu
• 5% zniżki na pozostałe zabiegi w SPA
• atrakcje 3-poziomowego aquaparku
• sauny
• basen solankowy
• siłownia
• możliwość korzystania z saloniku zabaw dla dzieci
(pod opieką osoby dorosłej)

Zabiegi SPA pakietu
to grupa rytuałów zabiegowych, która wykorzystuje terapeutyczne
właściwości minerałów, pozyskanych z wody morskiej: magnezu
i wapnia. Zabiegi te pozwalają na całkowitą mineralizację organizmu,
dostarczają w najbardziej przyswajalnej formie minerały, niezbędne
do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu.
•
•
•
•

mineralna kąpiel magnezowa lub wapniowa
piling magnezowo-wapniowy
mineralny masaż magnezowy lub wapniowy
mineralny okład ma ciało magnezowo–wapniowy

ATRAKCJE HOTELU za dodatkową opłatą
•
•
•
•
•
•

rekreacja konna
zabiegi w Dolinie Zdrowia w aquaparku
zajęcia fitness z instruktorką
możliwość wypożyczenia kijków do nordic walking
Aqua Musicale
smakołyki kuchni Fusion oraz kuchni regionalnej w restauracji
hotelowej
• „Pyszności dla aquaparkowych Gości” w aquabarze
(sobota i niedziela)

• wieczorne drinki w klubie muzycznym

Pakiety rozpoczynają się w dowolny dzień tygodnia (do uzgodnienia
z recepcją hotelową).
Oferta nie obejmuje długich weekendów oraz świąt.
SPA czynne jest w godzinach od 10:00 do 21:00.
Godziny zabiegów ustalane są indywidualnie w recepcji SPA.
Gościom korzystającym z naszych pakietów pobytowych zapewniamy
nieograniczony wstęp do 3-poziomowego aquaparku, na basen solankowy
oraz na siłownię.
Cena pakietów obejmuje podatek VAT.
Pakiety SPA rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończą
śniadaniem w dniu wyjazdu.
Naszych Gości prosimy o zabranie stroju kąpielowego, stroju
gimnastycznego, obuwia sportowego oraz klapek na basen.
Wszystkie zabiegi wykonywane są na bazie kosmetyków firm THALGO,
THAL’ION, BEAUTY CREATION, PURLES oraz marki KURLAND.
Gościom korzystającym z zabiegów w SPA oferujemy herbatki ziołowe oraz
wodę mineralną gratis.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy się o godzinie 13:00
w dniu wyjazdu.

Miłego pobytu!

Hotel & SPA WARMIA PARK
Pluski ul. Pluszna 36, 11-034 Stawiguda
Tel.: +48-89-519-53-00, fax: +48-89-519-53-03
rezerwacja@warmiapark.pl
www.warmiapark.pl
www.warmiaparkclub.pl

