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Odnowa sił witalnych
Dwudniowy pakiet regeneracyjny z jednym noclegiem i śniadaniem
Nadszedł upragniony letni czas. Zima dała nam sie mocno we znaki - długa, mroźna, wyczerpująca. Nasz
organizm domaga się regeneracji.
Pakiet Odnowa Sił Witalnych, pozwoli Państwu wrócić do formy, wpłynie korzystnie na kondycję całego
ciała i duszy. Zapraszamy w okresie wiosenno-letnim, kiedy podziwiać można odradzającą się przyrodę
pięknego zakątka Polski, poczuć świeży powiew lasów i oderwać się od codzieności.

525 zł za osobę
Pakiet może rozpocząć się w dowolnym dniu tygodnia
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu
Kąpiel perełkowo-ozonowa z solami i olejkami aromaterapeutycznymi – kąpiel
polega na masowaniu zanurzonego w wodzie ciała olbrzymią ilością pęcherzyków
powietrza z dodatkiem ozonu. Ma silne działanie relaksujące i antydepresyjne oraz
aromaterapeutyczne. Napina i uelastycznia skórę ciała.
Kąpiel wirowa kręgosłupa i nóg – polega na hydromasażu pleców w odcinku
lędźwiowy oraz nóg. Daje ukojenie w stanach przeciążeniowych kręgosłupa i
kończyn dolnych.
Body wrapping – masaż peelingiem cukrowym całego ciała + maska na ciało (do
wyboru maska arbuzowa lub z zielonego jabłuszka). Do owijania stosujemy kremy
zawierające substancje czynne o działaniu wyszczuplającym, antycellulitowym,
wygładzającym, napinającym oraz specjalną folię.
Masaż czekoladowy – całościowy masaż maską z ciemnej lub mlecznej czekolady,
która ma właściwości antycellulitowe i odżywcze. Podczas masażu organizm
produkuje endorfiny, czyli hormon szczęścia.
Masaż twarzy i głowy – zmniejsza zastój limfy, co sprawia, że znikają obrzęki, a
toksyny są szybciej usuwane z organizmu. Masaż głowy ma silne działanie
relaksacyjne.
Jacuzzi, sauna fińska, sauna parowa, sala fitness, rowery, nordic walking – bez
ograniczeń.
W trakcie pobytu hotel udziela zniżek:
20% zniżki na usługi gastronomiczne w restauracji hotelowej
15% zniżki na dodatkowe usługi SPA
Dodatkowy nocleg ze śniadaniem oraz osoba niekorzystająca z pakietu SPA - 120 zł / doba hotelowa za osobę
Dopłata do pokoju jednoosobowego 120 zł
Podczas pobytu proponujemy również zakup diety oczyszczającej "Linia – 1000 lub 1200 kalorii"
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ul. Nadpiliczna 2, Spała, 97-215 Inowłódz
tel.: (44) 726 41 00, fax: (44) 726 41 10
info@hotelmoscicki.pl
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Odnowa sił witalnych
Trzydniowy pakiet regeneracyjny z dwoma noclegami i śniadaniami
Nadszedł upragniony letni czas. Zima dała nam sie mocno we znaki - długa, mroźna, wyczerpująca. Nasz
organizm domaga się regeneracji.
Pakiet Odnowa Sił Witalnych, pozwoli Państwu wrócić do formy, wpłynie korzystnie na kondycję całego
ciała i duszy. Zapraszamy w okresie wiosenno-letnim, kiedy podziwiać można odradzającą się przyrodę
pięknego zakątka Polski, poczuć świeży powiew lasów i oderwać się od codzieności.

750 zł za osobę
Pakiet może rozpocząć się w dowolnym dniu tygodnia
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu
Kąpiel perełkowo-ozonowa z solami i olejkami aromaterapeutycznymi – kąpiel polega na masowaniu
zanurzonego w wodzie ciała olbrzymią ilością pęcherzyków powietrza z dodatkiem ozonu. Ma silne
działanie relaksujące i antydepresyjne oraz aromaterapeutyczne. Napina i uelastycznia skórę ciała.
Kąpiel wirowa kręgosłupa i nóg – polega na hydromasażu pleców w odcinku lędźwiowy oraz nóg. Daje
ukojenie w stanach przeciążeniowych kręgosłupa i kończyn dolnych.
Body wrapping – masaż peelingiem cukrowym całego ciała + maska na ciało (do wyboru maska
arbuzowa lub z zielonego jabłuszka). Do owijania stosujemy kremy zawierające substancje czynne o
działaniu wyszczuplającym, antycellulitowym, wygładzającym, napinającym oraz specjalną folię.
Masaż czekoladowy – całościowy masaż maską z ciemnej lub mlecznej czekolady, która ma właściwości
antycellulitowe i odżywcze. Podczas masażu organizm produkuje endorfiny, czyli hormon szczęścia.
Masaż twarzy i głowy – zmniejsza zastój limfy, co sprawia, że znikają obrzęki, a toksyny są szybciej
usuwane z organizmu. Masaż głowy ma silne działanie relaksacyjne.
Masaż gorącymi kamieniami – jest zabiegiem głęboko relaksacyjnym, rewitalizującym i regeneracyjnym.
Polega na masowaniu ciała gorącymi kamieniami i układaniu ich na poszczególnych odcinkach ciała.
Pielęgnacja dłoni lub stóp – polega na złuszczeniu martwego naskórka peelingiem, nałożeniem maski,
zabieg kończymy masażem.
Jacuzzi, sauna fińska, sauna parowa, sala fitness, rowery, nordic walking – bez ograniczeń.

W trakcie pobytu hotel udziela zniżek:
20% zniżki na usługi gastronomiczne w restauracji hotelowej
15% zniżki na dodatkowe usługi SPA nie stanowiące pakietów
Cena pobytu dla osoby towarzyszącej nie korzystającej z programu SPA 240 zł za osobę
Dodatkowy nocleg ze śniadaniem 100 zł / doba hotelowa za osobę
Dopłata do pokoju jednoosobowego 120 zł
Podczas pobytu proponujemy również zakup diety oczyszczającej "Linia – 1000 lub 1200 kalorii"

REZERWACJE:
HOTEL MOŚCICKI RESORT & CONFERENCE ****
ul. Nadpiliczna 2, Spała, 97-215 Inowłódz
tel.: (44) 726 41 00, fax: (44) 726 41 10
info@hotelmoscicki.pl

