
 

 

 

 

SPA_luxus 

 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju typu Superior dla dwóch osób 

 

+ śniadanie  

 

+ obiadokolację À La Carte dla 2 osób 

 

+ butelkę Champagne Deutz Brut oraz owocowy poczęstunek na powitanie  

 

+ luksusowy pakiet relaksacyjny [Na pakiet przypada 5 zabiegów] 

 

_KOSMETYKA 

Te najwyższej jakości zabiegi bazują na naturalnych składnikach tak szlachetnych jak jedwab 

Koishimaru. SENSAI Kanebo International łączy długowieczną tradycję upiększania i zaawansowane  

technologie z dziedziny pielęgnacji 

 

DLA_niej: 

+ zabieg na twarz marki SENSAI Kanebo 

International [YURAGI’60 lub SOU’60]  

do wyboru po wcześniejszej konsultacji 

kosmetycznej *peeling + masaż + maska + 

pielęgnacja dłoni+ 

DLA_niego: 

+ zabieg na twarz - SENSAI_men [SENSAI 

Kanebo International]  
[zabieg podstawowy dopasowany do 

indywidualnych potrzeb skóry męskiej] 

 

DLA_dwojga:  SPA_kąpiel „SANUS per aquam” czyli „ZDROWIE PRZEZ WODĘ” 

Aby odzyskad siły witalne, równowagę i spokój ducha osiągając optymalny stopieo relaksu zachęcamy 

do skorzystania ze SPA_kąpieli, które oprócz doznao relaksacyjnych zapewniają znakomite działanie 

pielęgnacyjne i lecznicze – nawilżając, odżywiając oraz zmiękczając skórę. 

kąpiel różana z płatkami róż – relaksuje i nawilża                          [SPA_kąpiel to zabieg dla 1 lub 2 osób] 

_MASAŻE 

DLA_niej: 
Masaż Abhyanga - indyjski masaż całego 
ciała + refleksoterapia stóp [60 min] 

DLA_niego:  

Relaksacyjny masaż całego ciała lub masaż 

leczniczy całego ciała  [60 min]  

 

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

 

pakiet dwudniowy:   995 pln/os. pakiet czterodniowy: 1 530 pln/os. 

pakiet trzydniowy:    1 275 pln/os. pakiet pięciodniowy: 1 750 pln/os. 

[*Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym+ 



 

 

 

Romantyczne chwile – love is in the air 

 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

+ śniadanie 

+ romantyczną kolację dla dwojga bazującą na AFRODYZJAKACH  

[istnieje również możliwośd zamówienia potraw z tradycyjnej karty] 

+ romantyczny pakiet SPA: [Na pakiet przypadają 3 zabiegi] 

_KOSMETYKA 

DLA_dwojka: SPA_kąpiel „SANUS per aquam” czyli „ZDROWIE PRZEZ WODĘ” 

Aby odzyskad siły witalne, równowagę i spokój ducha osiągając optymalny stopieo relaksu zachęcamy 
do skorzystania ze SPA_kąpieli, które oprócz doznao relaksacyjnych zapewniają znakomite działanie 
pielęgnacyjne i lecznicze – nawilżając, odżywiając oraz zmiękczając skórę. 

Do wyboru  kąpiel waniliowa – łagodzi i odżywia lub kąpiel magnoliowa  – relaksuje i nawilża 

[SPA_kąpiel to zabieg dla 1 lub 2 osób] 

_MASAŻE: 

DLA_niej: KOKOSOWA SYMFONIA 30min 

[peeling pleców  + relaksacyjny masaż 

pleców] 

DLA_niego: Relaksacyjny masaż pleców 

30min 

[zabiegi wykonywane są w gabinecie private_SPA, który pozwala na cieszenie się bliskością drugiej 

osoby] 

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

pakiet dwudniowy:  520 pln/os. 

pakiet trzydniowy:  800 pln/os. 

pakiet czterodniowy:  999 pln/os. 

pakiet pięciodniowy: 1 250 pln/os. 

**Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym+ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPA_amor – ucieczka do krainy relaksu 

 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

+ śniadanie  

+ romantyczną kolację dla dwojga bazującą na AFRODYZJAKACH  

[istnieje również możliwośd zamówienia potraw z tradycyjnej karty] 

+ SPA pakiet relaksująco – rewitalizujący: [Na pakiet przypadają 4 zabiegi]

_TWARZ 

_ DLA_niej: Collagen silk + Voda Collagen 

[peeling+masaż+maska] 

_DLA_niego: ALGI_men  

[maska - relaks dla twarzy] 

CIAŁO  

_DLA_niej: Żurawinowa przyjemnośd lub 

Kawowa odnowa [peeling + maska] 

 

_DLA_niego: Relaksacyjny masaż całego 

ciała 60min 

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

pakiet dwudniowy:  620 pln/os. 

pakiet trzydniowy:  875 pln/os.  

pakiet czterodniowy: 1 080 pln/os. 

pakiet pięciodniowy: 1 285 pln/os.

 **Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym]

Noc usłana różami 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

+ śniadanie  

+ romantyczną kolację dla dwojga bazującą na AFRODYZJAKACH  

[istnieje również możliwośd zamówienia potraw z tradycyjnej karty] 

+ wystrój pokoju: 100 żywych róż 

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

pakiet dwudniowy  [Cena dla 2 osób: 980 pln]    pakiet trzydniowy  [Cena dla 2 osób: 1580 pln] 

**Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym]



 

 

 

Pakiet Winny [sztuka poznawania wina] 
 

 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

 

+ śniadanie  

 

+ obiadokolację À La Carte dla 2 osób 

 

+ butelkę czerwonego lub białego wina na powitanie  

+ winny pakiet relaksacyjny dla 2 osób: [Na pakiet przypadają 2 zabiegi. Po 1 zabiegu do wyboru] 

Merlot [peeling całego ciała na bazie zmielonych pestek winogron oraz olejku winogronowego] 

Algi winne [nawilżający zabieg na twarz] 

 

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

 

pakiet dwudniowy        450 pln/os. 
pakiet trzydniowy         730 pln/os. 

pakiet czterodniowy     940 pln/os. 
pakiet pięciodniowy     1 145 pln/os.

 

[*Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym] 

 

Pakiet Rozgrzewający *rozwiązanie na jesienne chłody+ 

+ nocleg w hotelu 4****  

+ śniadanie  

+ codziennie kolacja  À La Carte dla 2 osób 

+ butelka czerwonego wina na powitanie 

+ rozgrzewający pakiet SPA [na osobę przypada masaż oraz zabieg na dłonie] 

2x masaż gorącymi kamieniami pleców lub Masaż  Eakamga Abhyanga *indyjski masaż pleców + 

ramiona + refleksotarapia dłoni+  

2x rozgrzewająco - odżywczy zabieg na dłonie Parafina 

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie relaksu, aromaterapia] 

pakiet dwudniowy 450 pln/os.  

pakiet trzydniowy 725 pln/os.  

pakiet czterodniowy 965 pln/os.  

pakiet pięciodniowy 1 170 pln/os.  

 

[*Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym+



 

 

 

Czekoladowa przygoda – relaks pełen słodyczy 

 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

+ śniadanie  

+ Czekoladową niespodziankę dla dwojga 

+ czekoladowy pakiet zabiegowy [Na pakiet przypadają 2 zabiegi] 

_CZEKOLADOWA EUFORIA *Wygładzający zabieg na bazie ziaren kakaowca+  

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo   
[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia]

pakiet dwudniowy 385 pln/os  

pakiet trzydniowy 595 pln/os  

pakiet czterodniowy 795 pln/os  

pakiet pięciodniowy 970 pln/os  

**Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym+

INDYJSKIE ukojenie 

 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

+ śniadanie  

+ obiadokolację À La Carte dla 2 osób 

+ pakiet SPA bazujący na indyjskich zabiegach AJURWEDA [Na pakiet przypadają 2 zabiegi] 

_ Masaż Abhyanga’60min *masaż całego ciała + refleksoterapia stóp+ 

Ajurweda, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza wiedza o życiu, jest starożytną, mającą swoje 

korzenie w Indiach, filozofią życiową oraz systemem medycyny alternatywnej, który dąży do 

zapewnienia pełnej i holistycznej harmonii pomiędzy duchem i ciałem.  

* DAY SPA SPA_larnia
kcal 

jest jedynym miejscem w Wielkopolsce oferującym oryginalne masaże 

ajurwedyjskie wykonywane przez licencjonowanego masażystę z Indii 

Zabieg polega na starannym rozcieraniu dużych ilości przyjemnie podgrzanych olejków eterycznych po 

całym ciele. Zabieg regularnie wykonywany wydobywa piękny i zdrowy koloryt skóry. Masaże 

wysokooleiste stanowią również metodę walki z bezsennością i stresem.                     

* do każdego masażu orientalna herbata kwitnąca  

+ gratisowe zajęcia z YOGI *45min+ dla dwojga+  

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie relaksu, aromaterapia]

pakiet dwudniowy 460 pln/os.  
pakiet trzydniowy 715 pln/os.  

pakiet czterodniowy 960 pln/os.  

pakiet pięciodniowy 1 170 pln/os.

 **Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym] 



 

 

 

SPA_przyjaciółki 2+1 – piękno, relaks, zdrowie 

 

+ nocleg w hotelu 4****  

+ śniadanie  

+ obiadokolację À La Carte  

+ KONSULTACJE KOSMETYCZNĄ przy pysznej świeżo parzonej kawie lub świeżym soku    

+ RABAT – 15% na jeden zabieg z oferty DAY SPA SPA_larnia 

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

pakiet dwudniowy       [Cena dla 3 osób: 840 pln]  280 pln/os.] 

    [Cena dla 2 osób 660 pln] 330 pln/os.] 

pakiet trzydniowy        [Cena dla 3 osób: 1 580 pln]  526 pln/os.]  

[Cena dla 2 osób 1 170 pln] 585 pln/os.] 

Pakiet czterodniowy [Cena dla 3 osób: 2 220 pln] 740 pln/os.] 

    [Cena dla 2 osób 1 580 pln] 790 pln/os.] 

**Cena obowiązuje w przypadku noclegu 3 (2) osób w pokoju+ 

 

OD_nowa w SPA – poczujesz się młodziej 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

+ śniadanie  

+ obiadokolację À La Carte dla 2 osób 

+ konsultację kosmetyczną  

+ PAKIET ZABIEGOWY dla 2 osób – każda z osób otrzymuje 3 zabiegi:  
 
_ Klasyczny masaż relaksacyjny pleców 

_ Zabieg na twarz: SPA_kolagen 

_ Zabieg na dłonie: manicure lub parafina 

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

pakiet dwudniowy:  555 pln/os.  

pakiet trzydniowy:  835 pln/os.  

pakiet czterodniowy: 990 pln/os. 

pakiet pięciodniowy: 1 220 pln/os.  

**Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym+ 



 

 

 

SPA_dieta – pożegnaj zbędne kilogramy 

 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

+ śniadanie  

+ Dynamiczny masaż ujędrniający [Na pakiet przypadają 2 zabiegi] 

+ konsultację z DIETETYKIEM 

+ owocowo – warzywny TAPAS dla 2 osób *codziennie+ 

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

pakiet dwudniowy:  410 pln/os. 

pakiet trzydniowy:  620 pln/os. 

pakiet czterodniowy: 820 pln/os. 

pakiet pięciodniowy: 955 pln/os. 

**Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym+ 

 

Happy ciąża_pakiet dla przyszłej mamy 

 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

+ śniadanie  

+ obiadokolację À La Carte dla 2 osób   

+ kulinarną niespodziankę dopasowaną do potrzeb Pao będących w ciąży 

+ pakiet SPA_mama [Na pakiet przypadają 2 zabiegi] 

_ SPA_kąpiel „SANUS per aquam” czyli „ZDROWIE PRZEZ WODĘ” [dla jednej lub dwóch osób] 

Aby odzyskad siły witalne, równowagę i spokój ducha osiągając optymalny stopieo relaksu zachęcamy 

do skorzystania ze SPA_kąpieli, które oprócz doznao relaksacyjnych zapewniają znakomite działanie 

pielęgnacyjne i lecznicze – nawilżając, odżywiając oraz zmiękczając skórę. 

Kąpiele do wyboru: różana [nawilża i relaksuje] lub kąpiel mleczna [zmiękcza  i wygładza]  

_Masaż SPA_mama : relaksacyjny masaż stóp oraz masaż dłoni  

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

pakiet dwudniowy: 450 pln/os.   pakiet czterodniowy: 970 pln/os. 

pakiet trzydniowy: 730 pln/os.   pakiet pięciodniowy: 1175 pln/os. 

[*Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym+ 



 

 

 

Pakiet włoski 

 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

+ śniadanie na trawie 

+ lekki lunch sałatkowy dla dwóch osób 

+ na powitanie włoskie antipasti + wino musujące pro secco frizzante brioso  

+ możliwośd wypożyczenia kijów do nordic walking oraz rowerów w cenie 

+ PAKIET ZABIEGOWY dla 2 osób  
 
_ Głęboko odprężający masaż słoneczny pleców 30min 

* gratis świeżo wyciskany sok z cytrusów 
 

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

pakiet dwudniowy:   435pln/os.  

pakiet trzydniowy:  675 pln/os.  

pakiet czterodniowy: 890 pln/os. 

pakiet pięciodniowy: 1080 pln/os.  

**Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym+ 

 

HOT_rabat  

[pakietu od niedzieli – czwartku] 

+ nocleg w hotelu 4**** w pokoju DWU_osobowym 

+ śniadanie dla 2 osób 

+ obiad [zupa + danie główne] dla dwóch osób   

+ możliwośd wypożyczenia kijów do nordic walking oraz rowerów w cenie 

+ zabiegi w SPA: 2x masaż pleców [dla każdego po jednym] 

+ możliwośd korzystania z promocji: SPA_happy hour podczas, której wybrane zabiegi SPA objęte 

są rabatem – 20% *szczegóły: www.spalarnia.com.pl]   

+ korzystanie ze SPA_otwartego bez ograniczeo 

[basen, sauna sucha, łaźnia parowa, wanna z hydromasażem, pomieszczenie do wypoczynku, aromaterapia] 

pakiet dwudniowy: 270 pln/os. 

pakiet trzydniowy:  420 pln/os. 

pakiet czterodniowy: 550 pln/os. 

pakiet pięciodniowy: 710 pln/os. 

[*Cena obowiązuje w przypadku noclegu 2 osób w pokoju dwuosobowym+ 

Rezerwacji można dokonywad maksymalnie 14 dni przed datą przyjazdu 


