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 KRĘGOSŁUP W POTRZEBIE  

PAKIET SPA NA 3 DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hotel rekomenduje rezerwację 2 noclegów, która pozwoli optymalnie zrealizować proponowane 

zabiegi podczas 3-dniowego pobytu w SPA. 

Pakiet dostępny w sprzedaży także dla osób nie korzystających z noclegów w Hotelu Prezydent. 

 
 
 
 
 
PAKIET OBEJMUJE: 
Kompozycję ekskluzywnych zabiegów 
leczniczych i regenerujących wykonywanych 
przez wykwalifikowany personel Ambasady 
Zdrowia i Urody SPA podczas 3-dniowego 
pobytu w SPA 
3-dniowy relaks w strefie Wellness: basen  
o wymiarach 12x19,5m, kaskady, Jacuzzi,  
3 rodzaje saun (fińska, turecka oraz na 
podczerwień) 
Welcome Drink w Clubie Muzycznym „Jack’s 
Place” 
 

 
I DZIEŃ 
Kąpiel siarczkowa 
Masaż klasyczny, częściowy 
Aquamassage 
 
II DZIEŃ 
Kąpiel solankowa 
Masaż Shiatsu 
Okłady borowinowe 
 
III DZIEŃ 
Kąpiel siarczkowa 
Masaż klasyczny częściowy 
Okład borowinowy 
 

 

CENA 499 ZŁ 
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OPISY ZABIEGÓW 

 

Kąpiel siarczkowa 

Kąpiel połączona z hydromasażem wyraźnie wygładza, dokładnie oczyszcza i głęboko nawilża 

skórę. Działa odprężająco, relaksuje, niweluje zmęczenie nadaje skórze przyjemny, delikatny  

i świeży zapach. 

Masaż klasyczny, częściowy 

Leczniczy masaż przy użyciu technik klasycznych nie tylko działa rozluźniająco na mięśnie, lecz 

także zwiększa ich elastyczność i sprężystość oraz przyspiesza przemianę materii. 

Kąpiel solankowa 

Kąpiel na bazie soli pochodzącej z morza Martwego, połączona z hydromasażem. Wyraźnie nawilża 

skórę, łagodzi bóle reumatyczne oraz zmniejsza napięcie mięśni. 

Masaż Shiatsu 

Japońska sztuka masażu ciała oparta na technice akupresury i stretchingu. Polega na uciskaniu 

tzw. „punktów spustowych”, czyli mięśni, przez które przechodzą nerwy. Działa regulująco na 

zewnętrzne procesy organizmu. Stymuluje działanie układu odpornościowego, poprawia pracę 

układu krążenia i usprawnia układ oddechowy. 

Okłady borowinowe 

Okłady z borowiny rozszerzają naczynia krwionośne, dzięki czemu poprawia się krążenie krwi  

w organizmie. Ponadto poprzez rozgrzanie i rozluźnienie mięśni i stawów zanika uczucie bólu. 

 

 

 

Kupując pakiet oszczędzają Państwo 20% od ceny standardowej. 

Pakiet nie zawiera noclegów oraz posiłków. 

 

ZAPRASZAMY! 
 

Składniki pakietu nie mogą ulec zmianie. Niewykorzystane składniki pakietu nie podlegają refundacji pieniężnej ze strony Hotelu. 


