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RESORT & CONFERENCE

SPA-ła RELAX i WYPOCZYNEK
Trzydniowy pakiet z dwoma noclegami ze śniadaniem
Nieustanny pośpiech rodzi stres i przemęczenie. Chcesz odzyskać siły i witalność, ale nie możesz pozwolić sobie na długi urlop?
Przyjedź do Spały, w otoczeniu Spalskiego Parku Krajobrazowego zregenerujesz swój organizm. Dla zmęczonych i
zestresowanych poszukujących wypoczynku po ciężkim tygodniu proponujemy zabiegi relaksacyjne, które pozwolą

615 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

Pakiet SPA obejmuje:
- Masaż całościowy relaksacyjny - pobudza mięśnie, skórę i układ krążenia, a zarazem wspaniale oddziałuje na układ
nerwowy - równoważy wysyłane przez ciało negatywne reakcje na stres, likwiduje mimowolne napięcie mięśni, przywraca
prawidłowy rytm serca, właściwe krążenie i ciśnienie krwi, pomaga w walce z bezsennością.
- Masaż całościowy aromaterapeutyczny - Pomaga przy leczeniu dolegliwości o podłożu psychosomatycznym - przywraca
harmonię wewnętrzną organizmu. Masaż ten wykonuje się z wykorzystaniem naturalnych olejków eterycznych o
właściwościach terapeutycznych.
- Masaż pleców gorącymi kamieniami - daje efekt niesamowitego odprężenia, relaksu, wewnętrznej równowagi, rozluźnienia
mięśni i pobudzenia krążenia. Redukuje stres, zmęczenie, zmniejsza napięcia mięśniowe, korzystnie wpływa na układ
krwionośny, przyspiesza metabolizm, przyczynia się do poprawy psychofizycznej sprawności organizmu. Działa on bardzo
kojąco na zmysły, reguluje strefę emocjonalną.
- 2 kąpiele perełkowo-ozonowe z solami i olejkami aromaterapeutycznymi - 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.
- Masaż twarzy i głowy - zmniejsza zastój limfy, co sprawia, że znikają obrzęki, a toksyny są szybciej usuwane z organizmu. To
nie tylko zabieg leczniczy i relaksacyjny, ale także upiększający.
- 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
20% zniżki na dodatkowe zabiegi SPA przy pobycie powyżej dwóch noclegów
Dodatkowy nocleg ze śniadaniem 100 zł / doba hotelowa za osobę
Cena pobytu dla osoby towarzyszącej nie korzystającej z programu SPA 240 zł 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

