Powrót do zdrowia i regeneracja sił nie musi wcale kojarzyć się
z zimnymi, szpitalnymi salami. W komfortowych warunkach hotelu
WARMIA PARK wykwalifikowani fizjoterapeuci z wieloletnim
doświadczeniem przy pomocy urządzeń najnowszej generacji
i różnorodnych metod usprawniania zadbają o Wasze zdrowie.
W miłej atmosferze oferujemy zabiegi zdrowotne dopełnione
zabiegami z zakresu hydroterapii, kinezyterapii i fizykoterapii
oraz różne formy masażu.

W programie
szeroki wachlarz zabiegów, które, po konsultacji z fizjoterapeutą, zostaną
dobrane z poniższej listy:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

min. 3 noclegi
posiłki - śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiadokolacja
konsultacja
hydrocycling – zajęcia na rowerach podwodnych w basenie solankowym
masaż / terapia tkanek głębokich
ćwiczenia indywidualne „pod okiem” fizjoterapeuty
kinesiotaping - wykorzystanie plastrów o właściwościach podobnych
do ludzkiej skóry, zmniejszających ból i nienaturalne odczucia skóry i mięśni
okład borowinowy na ekskluzywnej wodnej leżance Soft Pack
okład fango na ekskluzywnej wodnej leżance Soft Pack
bicze szkockie
zabiegi fizykalne (m.in.: laseroterapia, elektroterapia, ultradźwięki)
kąpiel w wannie z hydromasażem i koloroterapią
5% zniżki na pozostałe zabiegi w SPA
10% zniżki na masaże z cennika SPA

GRATIS
•
•
•
•
•
•
•

atrakcje 3-poziomowego aquaparku
sauny
basen solankowy
siłownia
możliwość korzystania z saloniku zabaw dla dzieci (pod opieką osoby dorosłej)
WiFi
zestaw do przyrządzania kawy i herbaty

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 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

