
SPA MENU



Witam w świecie profesjonalnej dbałości o skórę. Przedstawiam nasze menu 
SPA & WELLNESS oparte o wyselekcjonowane przeze mnie marki, w tym KLAPP 
COSMETICS oraz SKINCEUTICALS. 

KLAPP COSMETICS jest liderem w świecie piękna i synonimem innowacyjnych zabie-
gów kosmetycznych, natomiast SKINCEUTICALS to pionier w dziedzinie antyoksydantów. 
Pomagają one zachować zdrowy wygląd skóry i walczyć z przyczynami jej starzenia się. 
Wybór marek oparłam o ich naukowe osiągnięcia i przemyślaną filozofię trzech filarów: 
zapobiegać, korygować i chronić. Polecam także świat rytuałów na ciało, gdzie nasi kosme-
tolodzy wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom, osobiście zadbają o idealny 
dobór zabiegów.

Życzę Państwu miłych chwil w naszych gabinetach i długiego efektu w postaci pro-
miennego wyglądu. Zapraszam serdecznie.. 

Welcome to the world of professional care for your skin. Let me present you to our SPA 
menu based on a few selected brands, including KLAPP COSMETICS and SKINCEUTICALS.

KLAPP COSMETICS  is a leader in the world of beauty and a synonymous of innova-
tive treatments, SKINCEUTICALS – a pioneer in the field of antioxidants. I know that they 
do help maintain healthy looking skin and fight the causes of aging. I chose those brands 
because of the scientific roots of the brand and its thoughtful philosophy based on three 
pillars: prevention, correct and protect. I also recommend SPA rituals, where our cosmetol-
ogists personally take care of the perfect selection of treatments.

I wish you pleasant moments in our SPA and the long effect of the radiant look. Warm 
welcome to our SPA. 

SPA





ZABIEGI NA TWARZ
FACIAL TREATMENTS
ODMŁADZANIE 
REJUVENATION

Korygujący zabieg przeciw starzeniu Skinceuticals 60 min / 300pln
Dzięki masce ujędrniającej bogatej w witaminę C, skóra jest dotleniona i rozjaśniona, 
zmarszczki ulegają wygładzeniu. Dodatkowy masaż specjalny, uszczypnięcia Jacquet, 
poprawi mikro cyrkulację i odżywi głębsze warstwy skóry.

Skinceuticals anti-aging corrective treatment
A firming mask rich in vitamin C to oxygenate and brighten the skin, smoothing out any wrinkles. The 
addition of a special Jacquet-Leroy pinching massage improves microcirculation and nourishes the deeper 
layers of the skin.

Express Lift 30 min / 160 pln
Błyskawiczny zabieg liftingujący z wykorzystaniem specjalnej techniki masażu. Jego 
działanie poprawia kondycję mięśni twarzy, szyi i dekoltu, jednocześnie pobudzając 
mikrokrążenie i usprawniając przepływ limfy. Aplikowany po masażu Matrixyl pobudza 
syntezę kolagenu i elastyny oraz napina skórę, dając długotrwały efekt nawilżenia. 

Express Lift
An instant lifting treatment with the use of a special massage technique. It improves the condition of the 
face, neck and cleavage muscles while at the same time stimulating the microcirculation and streamlining 
the lymph flow. Matrixyl is applied after the massage to stimulate the synthesis of collagen and elastin, 
and tighten the skin by creating a long-lasting moisturizing effect. 

Repagen Noir by KLAPP 70 min / 440 pln
Niezwykle skuteczny zabieg zawierający w użytych preparatach wyciąg z kawioru oraz 
komórki macierzyste winogron, które w połączeniu z Hema Tite stanowią doskonałą 
kombinację przeciwstarzeniową. Zabieg z zastosowaniem maski gipsowej, chłodzącej bądź 
rozgrzewającej, dobranej odpowiednio do rodzaju skóry.  

Repagen Noir by KLAPP 
An extremely effective treatment containing caviar extracts and grape stem cells, which in combination 
with Helma Tite form the perfect anti-aging combination. The treatment uses a plaster mask, either 
cooling or warming, selected according to your skin type. 



Stri-PeXan With Regestril 60 min / 350pln
Zabieg odbudowujący dla cer dojrzałych z utratą elastyczności, wymagających 
intensywnej regeneracji. Redukcja głębokich zmarszczek. 

Stri-PeXan With Regestril
A beauty treatment for mature skin fighting the loss of flexibility and requiring intensive regeneration. 
Deep wrinkles reduction. 

NAWILŻENIE 
MOISTURISING

Intensywny zabieg dla skóry odwodnionej Skinceuticals  60 min / 250 pln
Wykorzystane w trakcie tego zabiegu techniki masażu ułatwiają wchłanianie substancji 
nawilżających. Zastosowane maski na bazie kwasu hialuronowego oraz serum Hydrating 
B5 odpowiednio nawilżają, odżywiają oraz wspomagają regenerację skóry, dzięki czemu 
skóra jest elastyczna, wygładzona i odświeżona. Dzięki połączeniu różnorodnych technik 
(wachlarze, uciskanie, oklepywanie, ugniatanie) zabieg stanowi kompleksowy program dla 
skóry odwodnionej.

Skinceuticals intense treatment for dehydrated skin
The massage techniques used during this treatment facilitate the absorption of moisturising substances. 
Masks with hyaluronic acid and Hydrating B5 serum ensure proper moisturisation, nourishment and 
support for the regeneration of the skin, leaving it flexible, smooth and refreshed. Together with some 
specific techniques (fans, pressing, patting, and kneading), the treatment becomes a comprehensive 
programme for dehydrated skin.

Stri-PeXan Photo Stem Cell Technology 70 min / 320 pln
Zabieg z wykorzystaniem komórek macierzystych jabłka przyczynia się do ochrony DNA 
i przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu. Wspomaga naturalną zdolność skóry do 
regeneracji, intensywnie nawilża, zwalcza oznaki zmęczenia, poprawia napięcie skóry.

Stri-PeXan Phyto Stem Cell Technology
A treatment using apple stem cells helping to protect the DNA and preventing premature aging of the 
body. Supports the natural ability of the skin to regenerate, intensely hydrates the skin, combats the signs 
of fatigue, and improves skin tension. 320pln/ 70 minutes.



Immun Hydra Silk 70 min / 260 pln
Ciekawa kompozycja kolagenu, oleju z krokosza barwierskiego, witaminy E, kwasu 
hialuronowego i skwalenu będzie doskonale pielęgnować Twoją skórę; odbuduje płaszcz 
hydro-lipidowy naskórka i utrzyma tym samym wilgoć w głębokich warstwach skóry, 
pozostawiając ją nawilżoną i aksamitną w dotyku. 

Immun Hydra Silk
It is a combination of collagen, safflower oil, vitamin E, hialuronic acid and squalene which beautifully 
takes care of and nourishes your skin, restores its epidermis hydro-lipid coat and keeps moisture in deeper 
layers of skin, leaving it hydrated and velvet soft. 

Thalmarin 60 min / 280 pln
Bogate źródło aminokwasów, protein, witamin i minerałów przyspieszających odnowę 
komórkową. Regeneruje, wykazuje silne działanie nawilżające, ujędrniające i napinające, 
łącząc jednocześnie hydrolizowaną elastynę morską z kolagenem. Jedwab morski 
i ekstrakt z pereł spowalniają proces starzenia się skóry. 

Thalmarin
A source rich in amino acids, proteins, vitamins and minerals, accelerating cell renewal. It regenerates 
while exhibiting strong moisturizing, firming and tightening effects, combining at the same time 
hydrolyzed sea elastin with collagen. Sea silk and pearl extract slow down the aging process of the skin. 

ROZŚWIETLENIE
BRIGHTENING

Przywracający blask zabieg 
ujednolicający nieregularny koloryt skóry Skinceuticals 60min / 250 pln
Dzięki zastosowaniu masażu ugniatającego, mikrokrążenie skóry ulegnie poprawie, 
w konsekwencji skóra jest pełna blasku. Idealny dla skóry zmęczonej, zestresowanej, której 
brakuje blasku lub która posiada niejednolity koloryt cery. Zabieg ten opiera się na 
technikach energizujących i przywracających równowagę w celu rozjaśnienia 
i ujednolicenia cery.

Skinceuticals glow-restoring treatment to even out skin colour
A kneading massage improves the microcirculation of the skin, leaving it with a renewed glow. Perfect 
for tired, stressed skin with an irregular tone or lacking in glow. The treatment consists of techniques that 
energise the skin and restore its balance, brightening and evening out the complexion.





Skin Radiance 45 min / 260 pln
Zabieg przeznaczony dla skóry z przebarwieniami. Dzięki obecności ekstraktu 
z pomarańczy, Chromocare i witaminy C, skóra po zakończeniu pielęgnacji zyskuje świeży 
blask, jest rozjaśniona, a jej koloryt wyrównany.

Skin Radiance
A treatment for skin with hyperpigmentation that lightens the skin thanks to the presence of orange 
extract, Chromacare and vitamin C. The skin after the facial care gains a fresh glow with improved 
coloring.

Zabieg Skinceuticals dla skóry z zaczerwieniami 45min / 270 pln
Stworzony w celu zaspokojenia potrzeb skóry z trądzikiem różowatym, zaczerwieniami 
i dla skóry podrażnionej, a także wrażliwej. Zabieg ma na celu wzmocnienie bariery 
skórno-naskórkowej na oddziaływanie negatywnych czynników zewnętrznych.

Skinceuticals treatment for capillary and red skin 
Created to cater to needs of rosacea, capillary and red skin but also the irritated and 
sensitive one. Its aim is to strengthen dermal-epidermal barrier to minimize negative 
effect of external factors.

Hialuron Infusion 70 min / 280 pln
Nowatorska formuła zabiegu z wykorzystaniem innowacyjnej techniki nakładania 
bandaży. W czasie zabiegu wymodelowany zostaje kontur twarzy, a trójpostaciowy kwas 
hialuronowy, algi i skwalen dogłębnie i długotrwale nawilżają skórę. Zabieg ten jest 
doskonałą odpowiedzią na „SOS” cery odwodnionej i skłonnej do przesuszeń. 

Hialuron Infusion 
Revolutionary formula of this treatment uses innovative way of laying on bangades.  As 
an effect of it, facial shape is contoured and skin gets deeply hydrated thanks to hialuronic 
acid, algae and squalene. It is a perfect „SOS” solution for dehydrated skin. 



REWITALIZACJA
REVITALISATION

Kojący zabieg dla skóry wrażliwej Skinceuticals 60min / 230 pln
Zabieg posiada specjalny masaż Shiatsu, który koi skórę, łagodzi uczucie napięcia 
i zmniejsza wrażliwość. Dodatkowo specjalnie dobrane produkty o zmniejszonej 
koncentracji składników aktywnych i działaniu łagodzącym wzmacniają działanie masażu. 

Skinceuticals soothing treatment for sensitive skin
The treatment includes a special Shiatsu massage which soothes the skin, reducing 
tension and sensitivity. Additionally, the massage is enhanced by specially selected 
soothing products with a lower level of active ingredients.

Skinoconcellular 60 min / 290 pln
Wysokoskoncentrowane substancje aktywne jak nano retard, ektoina, kwas hialuronowy, 
dopasowane do indywidualnych potrzeb skóry wspomagają terapie różnych problemów 
skórnych.

Skinoconcellular
The highly concentrated active substances such as nano retard, ectoine, and hyaluronic 
acid, are tailored to the individual needs of your skin, supporting therapies aimed at 
various skin problems. 

Cavior Power 45 min / 210 pln
Obiecująca formuła zabiegowa o niespotykanej dotąd sile działania, i efekcie 
regenerująco-stymulującym. Najwyższe możliwe w kosmetyce stężenie witaminy 
A wpływa na syntezę kolagenu i wykazuje korzystny wpływ na mechanizmy 
naprawcze skóry. 

Cavior Power
A promising treatment formula with unprecedented potency, regenerating effect and stimulating results. 
The highest possible concentration of vitamin A available in cosmetics affects collagen synthesis and has 
a beneficial effect on the skin repair mechanisms. 



A Classic 60 min / 310 pln
Obiecująca formuła zabiegowa posiadająca najskuteczniejsze ze znanych obecnie, 
substancje aktywne o silnym działaniu regenerująco-stymulującym na twarz, szyję i dekolt. 
Bogate w witaminę A która wpływa na synezę kolagenu, działalność enzymów oraz wpływ 
na mechanizmy naprawcze skóry. 

A Classic
A promising treatment formula using the most efficient active substances available, with strong 
regenerating and stimulating effects for the face, neck and cleavage. Rich in vitamin A, which affects 
collagen synthesis, enzyme activities and the effectiveness of the skin repair mechanisms. 

OCZYSZCZANIE 
CLEANING

Oczyszczający zabieg dla skóry z problemami Skinceuticals  60 min / 230 pln
Idealny dla skóry tłustej z niedoskonałościami, zabieg ten inspirowany jest „drenażem 
limfatycznym”. Technika opiera się na fizjologicznym działaniu układu limfatycznego 
uwalniania toksyn, oczyszczania i przywracania skórze równowagi. Specjalnie dobrane 
produkty o nietłustych konsystencjach oraz masaż drenujący eliminujący toksyny sprawiają, 
że skóra jest doskonale oczyszczona, toksyny usunięte, a mikrokrążenie jest pobudzone.

Skinceuticals cleansing treatment for problematic skin
Perfect for oily, imperfect skin, this treatment was inspired by the procedure of lymphatic drainage. This 
technique, consistent with the requirements of the brand, is based on the physiological activity of the 
lymphatic system, which releases toxins, cleanses the skin and restores its balance. Specially selected 
products with a non-oily texture combined with a toxin-eliminating drainage massage leave the skin 
entirely clean, free of toxins with a stimulated microcirculation.

Skin Balancing 45 min / 190 pln
Stworzony dla skóry zanieczyszczonej z zaburzonymi funkcjami wydzielania sebum. 
Zastosowany kompleks prowadzi do normalizacji funkcjonowania i wyglądu tłustej skóry 
z problemami, w każdym wieku. Skóra staje się oczyszczona i matowa. 

Skin Balancing
Created for contaminated skin with disturbed sebum secretion functions. The complex leads to 
normalization of the functioning and appearance of oily skin with problems, for any age of skin. The skin 
is left cleaned and matt. 





ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN
TREATMENTS FOR MEN

Poprawiający kondycję skóry zabieg dla mężczyzn Skinceuticals  60 min / 250 pln
Jest to zabieg skoncentrowany na pielęgnacji przeciw starzeniu się skóry i jej 
przebarwieniom, podczas którego wykonuje się masaż tonizująco – ugniatający, 
z zastosowaniem produktów dostosowanych do grubszej, a także zwykle bardziej tłustej 
skóry męskiej, które regulują nadmiar wydzielanego sebum i ujednolicają koloryt skóry.

Skinceuticals skin improvement treatment for men
This treatment is intended to slow the ageing process of the skin and combat any discolorations. It 
includes a toning and kneading massage, with products for thicker and often oilier male skin. It regulates 
excessive sebum secretion and evens out skin tones.

Men by Klapp 60 min / 350 pln
Specjalna pielęgnacja skóry mężczyzn, która jest bardziej narażona na szkodliwe działanie 
czynników zewnętrznych, łagodzenie stanów zapalnych oraz podrażnień. Intensywna 
ochrona przed widocznymi oznakami starzenia.

Klapp for Men
A special form of skincare for men who are more exposed to the harmful effects of external factors, 
alleviating inflammations and irritations. Intensive protection against the visible signs of aging. 



PEELING KAWITACYJNY Z NAWILŻANIEM
CAVITATION PEELING WITH MOISTURISING

Twarz Face 100 pln 

Szyja lub dekolt Neck or neckline  55 pln

Twarz, szyja i dekolt Face, neck and neckline 150 pln

Peeling kawitacyjny do zabiegu na twarz 60 pln
Cavitation peeling for facial treatment

SONOFOREZA Z AMPUŁKĄ
AMPOULE SONOPHORESIS

Twarz  120 pln
Face

Twarz, szyja i dekolt 170 pln
Face, neck and neckline

Plecy, piersi, pośladki lub uda  70 pln
Back, breasts, buttocks or thighs

Sonoforeza do zabiegu 70 pln
Sonophoresis following a treatment 

PEELING KAWITACYJNY + SONOFOREZA
CAVITATION PEELING + SONOFORESIS

Twarz Face   200 pln

Twarz, szyja i dekolt Face, neck and neckline  270 pln 



MIKRODERMABRAZJA
MICRODERMABRASION

Twarz  Face   190 pln

Szyja   Neck    80 pln

Dekolt Neckline    170 pln

Plecy Back   280 pln

Twarz, szyja i dekolt Face, neck and neckline 290 pln

Punktowa  Spot   50 pln

Mikrodermabrazja z algową maską nawilżającą (na twarz)  230 pln 
Microdermabrasion with alga moisturising mask (face)

Mikrodermabrazja do zabiegu 80 pln
Microdermabrasion following a treatment

ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE NA TWARZ
COMPLEMENTARY FACIAL TREATMENTS

Henna rzęs i brwi z regulacją  Henna eyelashes and eyebrows with regulation 35 pln

Henna rzęs lub brwi Henna eyelashes or eyebrows 25 pln

Regulacja brwi Eyebrow regulation 20 pln





ZABIEGI NA CIAŁO
BODY TREATMENTS

RYTUAŁY SPA
SPA RITUALS

Czekoladowa rozkosz 75 min / 230 pln
Ujędrniająca linia czekoladowa o apetycznym, pobudzającym zmysły zapachu. Dzięki 
zastosowaniu kakao i różnorodnych substancji aktywnych działa wielokierunkowo: 
stymuluje produkcję endorfin skórnych, redukuje cellulit, wygładza i uelastycznia skórę. 
Po zabiegu serwowana jest słodka gorąca czekolada.

Chocolate ritual
Firming chocolate treatment for the whole body that stimulates the production of skin endorphins, 
smoothes, regenerates and reduce cellulite. The treatment ends up with a cup of a hot chocolate.

Relaks Kleopatry 60 min / 230 pln
Ratunek dla skóry suchej wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Skład linii obfituje 
w wyselekcjonowane surowce naturalne o działaniu odżywczym, łagodzącym 
i przeciwstarzeniowym. Kuracja gwarantuje odbudowę i wzmocnienie naturalnej bariery 
ochronnej. Zabieg jest alternatywą dla kobiet w ciąży. Finałem zabiegu jest uczta smaków 
w postaci mlecznego shake’a.

Goat’s milk
A rescue service for sensitive and dry skin prone to irritation. This line is full of selected, natural raw 
materials with a nutritional supplement as well as soothing and anti-aging effects. The treatment ensures 
the regeneration and strengthening of natural barriers, and is recommended for pregnant women. The 
treatment ends up with milk shake. 



Kawowe przebudzenie 60 min / 230 pln
Wysoce aktywna linia ukierunkowana na wyszczuplenie i walkę z cellulitem. Duże stężenie 
zintegrowanych substancji czynnych takich, jak wyciąg kawowy, algi i wyciąg z hebanu 
gwarantuje błyskawiczny efekt, eliminację toksyn i redukację tkanki tłuszczowej. Zabieg 
zakończony jest kawą serwowaną zgodnie z życzeniem klienta. 

Coffee awakeing
A highly active line focused on slimming and the fight against cellulite, using high concentrations of 
integrated active substances such as coffee extract, algae and bony extract to guarantee rapid effects, the 
elimination of toxins and the reduction of body fat. It is finished with a cup of coffee of your choice. 

Kawowe przebudzenie wraz z masażem antycellulitowym 85min / 310 pln
Coffee awakenig with anticellulite massage 

Żurawinowa moc 60 min / 230 pln
Ratunek dla skór naczyniowych i dojrzałych z racji na zawartość dużej ilości witamin, 
o działaniu antybakteryjnym, nawilżającym i liftingującym, dodatkowo wzmacniających 
odporność immunologiczną skóry. Pielęgnacja z linią Żurawinową to apetyczna przygoda, 
po której skóra staje się widocznie odmłodzona, napięta i wzmocniona. Po zabiegu 
serwowana jest herbata żurawinowa.

Cranberry power
Great help for capillary and mature skin due to a high concentration  of vitamins; antibacterial, 
moisturizing, lifting; it improves the immunological resistance of the skin. Skin care with Cranberry line is 
an excellent adventure after which skin becomes visibly rejuvenated, firm and strengthened. Cranberry 
tea is served after the treatment.

Witaminowe ukojenie 50min / 210 pln
Dedytowany szczególnie do pielęgnacji skóry delikatnej, odwodnionej, podrażnionej 
i uszkodzonej promieniowaniem UV. Ekstrakt z soczystego owocu granatu wykazuje silne 
działanie naprawcze i regenerujące, sprzyja w odnowie komórkowej. Wyciąg z kwiatu 
nasturcji dodatkowo uspokaja i koi skórę. Po zabiegu serwowany jest sok z cytrusów.

Vitamin relief
It is especially dedicated to the care of sensitive, dehydrated, irritated and UV damaged skin. The  extract from 
succulent pomegranate  has a strong repairing and regenerating effect and helps in cell regeneration. The 
extract from nasturtium additionally calms and soothes the skin. Citrus juice is served after the treatment.



ZŁUSZCZANIE (ZALECANE PRZED MASAŻEM)
EXFOLIATING:

Peeling całego ciała 100 pln
Whole body peeling 

ŚWIAT MASAŻY
THE WORLD OF MASSAGES

CAŁOŚCIOWE (50 MIN)
WHOLE BODY (50 MIN)

Relaksacyjny 150 pln
Relaxation

Rozgrzewająco-odżywczy  165 pln
Warming-nourishing

Gorącymi kamieniami  180 pln
Hot stones 

Aromaterapeutyczny  210 pln
Aromatherapeutic

Świecą  220 pln
Candle 





CZĘŚCIOWE (25 MIN)
PARTIAL (25 MINUTES)

Relaksacyjny  100 pln
Relaxation 

Rozgrzewająco-odżywczy  115 pln
Warming-nourishing

Aromaterapeutyczny  155 pln
Aromatherapeutic

Gorącymi kamieniami  130 pln
Hot stones

Świecą  155 pln
Candle

TWARZ
FACE

Relaksacyjny 25 min / 80 pln
Relaxation 

Liftingujący 20 min / 120 pln
Lifting

ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE
COMPLEMENTARY TREATMENTS

Manicure klasyczny 70 pln
Classic manicure

Manicure z malowaniem / French 85 pln / 95 pln
Manicure with nail painting / French manicure



Manicure all inclusive 120 pln

Pedicure klasyczny 110 pln
Classic pedicure

Pedicure z malowaniem / French 120 pln / 130 pln
Pedicure with nail painting / French pedicure

Pedicure all inclusive 170 pln

Malowanie paznokci - dłonie/stopy 25 pln / 35 pln
Nail painting - hands/feet

Malowanie French - dłonie/stopy 30 pln / 40 pln
French - hands/feet

DEPILACJA
DEPILATION:

Całe nogi  100 pln
Whole legs

Pachy lub ręce 35 pln
Armpits or arms

Łydki lub uda 45 pln
Calves or thighs

Wąsik lub broda  25 pln
Moustache or beard 

Plecy  100 pln
Back 



ZABIEGI DLA DZIECI
TREATMENT FOR CHILDREN

Czekoladowe szaleństwo 20 min / 90 pln
Masaż relaksacyjny pleców wykonywany na czekoladowym maśle shea. Doskonały aromat 
czekolady unoszący się w powietrzu wspaniale wpływa na samopoczucie dziecka. 
Kakao i jego składniki pobudzają endorfiny odpowiedzialne za dobre samopoczucie 
wprowadzając dziecko w pozytywny nastrój. Po zabiegu serwowana jest słodka gorąca czekolada.

Chocolate madness
Relaxing back  massage with chocolate shea butter. Perfect aroma of chocolate lingering in the air 
wonderfully affects child’s well-being. Cocoa and its ingredients stimulate endorphins responsible for 
feeling good putting the child in a good mood. After the treatment sweet hot chocolate is served.

Dotyk motyla 15min / 65 pln
Delikatny masaż rozpieszcza skórę twarzy dziecka. Wyjątkowo otulający zapach pozowoli 
dziecku na chwilę relaksu oraz wyciszenia. Dopełnieniem zabiegu jest owocowo-mleczny 
koktajl.

Butterfly touch
A gentle face massage pampers the face skin. Exceptionally wrapping aroma  will allow the child to have a 
moment of relax and calming. The treatment is complemented with a fruit-milk cocktail.

Tęczowy manicure Rainbow manicur 25 pln

Pedicure Kopciuszka Cinderella pedicure 35 pln

AQUA AEROBIC

Bezpieczne rzeźbienie sylwetki, rozciąganie i wzmacnianie mięśni, przeznaczone dla każdego, 
niezależnie od wieku, kondycji czy umiejętności pływania.
A safe way of sculpting the silhouette, stretching and strengthening the muscles; for everybody regardless 
of age, condition or swimming skills.

1 zajęcia – 45 min 1 class - 45 min 45 pln
1 karnet – 12 wejść 1 ticket (12 classes) 390 pln



OSOBISTY TRENER
PERSONAL TRAINER

Trener Personalny dobierze odpowiedni dla Ciebie program, poświęci całą swoją uwagę, motywując do 
pracy nad kondycją i dobrym samopoczuciem.
Our personal trainer will select a proper training for you and devote all the attention to you motivating 
you to work on your condition and well-being.

1 trening – 60 min 1 session - 60 min 80 pln
1 karnet – 10 wejść – ważny 6 miesięcy 1 session 1 ticket (10 sessions) valid for 6 months 600 pln

NAUKA PŁYWANIA
SWIMMING LESSONS

Dla dzieci i dorosłych profesjonalna nauka pływania
Professional swimming lessons for children and adults

Lekcja jednorazowa:
Single lesson:
dorośli Adults 70 pln
dzieci od 4 do 18 roku życia Children from the age of 4 to the age of 18 50 pln
dzieci do 4 roku życia (z rodzicem) Children until the age of 4 (with a parent) 60 pln 

Lekcje w karnecie – ważny 3 miesiące
Lessons in a ticket, valid for 3 months
dorośli Adults 600 pln
dzieci od 4 do 18 roku życia Children from the age of 4 to the age of 18 400 pln
dzieci do 4 roku życia (z rodzicem) Children until the age of 4 (with a parent) 450 pln

PAKIET DAY SPA
DAY SPA PACKAGE 370 pln

Obejmujący całodzienne korzystanie ze SPA, zabieg na twarz Cocoon Foam Mask  
z pielęgnacją dłoni lub peeling całego ciała z częściowym masażem, godzinny trening 
personalny, a także lekki lunch przygotowany przez Szefa Kuchni.
The package includes a whole day use of spa, coccon foam mask facial with hand care or whole body 
peeling with a partial massage, one-hour personal training and a light lunch prepared by our Chef.



DWÓR OLIWSKI

City Hotel & SPA

ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk

SPA & WELLNESS:

tel. +48 58 554 70 05

spa@dworoliwski.pl


