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Zafunduj sobie chwilę  
przyjemności i odprężenia 

Give yourself a moment  
of relaxation and pleasure

The clinic is based in SPA zone on level -1

Gabinet znajduje się w strefie SPA na poziomie -1

REZERWACJA
Rekomendujemy dokonanie wcześniejszej rezerwacji zabiegu. Można 
się zapisać telefonicznie, w recepcji hotelowej, jak i recepcji SPA, 
znajdującej się na poziomie -1.

BOOKING THE PROCEDURE
We recommend making a preliminary booking for the procedure. 
You can sign up by phone and either at the hotel or the SPA reception 
on level -1.

ODWOŁANIE WIZYTY
Odwołanie rezerwacji zabiegu powinno odbyć się nie później niż na 
dwie godziny przed zaplanowaną wizytą w recepcji SPA na poziomie 
-1. Anulacja zabiegu w późniejszym terminie lub jej brak wiążą się 
z pobraniem opłaty w wysokości 100% wartości zabiegu.

CANCELLATION
Reservation can be cancelled no later than two hours before the 
scheduled treatment at the SPA reception on level -1. Cancellation of 
the treatment at a later date can result in charging 100% of the cost 
of the procedure.

PRZYBYCIE DO SPA
Prosimy o zgłoszenie się do recepcji SPA znajdującej się na poziomie  
-1 co najmniej 10 minut przed planowanym zabiegiem.

ARRIVAL AT THE SPA
Please check in at the SPA reception, located on level -1, at least 
10 minutes before the scheduled procedure.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU
Aby odpowiednio przygotować się na dobroczynne działanie naszych 
zabiegów, zalecamy krótki prysznic, niespożywanie obfitych posiłków 
i alkoholu.

GET READY FOR THE TREATMENT
To keep your body fully ready for the beneficial influence of our 
treatments we recommend to take a short shower and avoid lavish 
meals and alcohol consumption.

ZDROWIE
Nasz personel może odmówić wykonania zabiegu, jeśli w naszej ocenie 
stan zdrowia Gościa uniemożliwia jego przeprowadzenie.

HEALTH
Our staff can refuse to perform the treatment if the Guests health 
eliminates the possibility.

STREFA CISZY
SPA jest miejscem relaksu i wyciszenia. Mając na uwadze komfort 
innych Gości, prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych oraz 
o zachowanie ciszy.

SILENCE ZONE
SPA is a place to relax and clear one’s head. To ensure the comfort  
of our clients, please do not use mobile phones and keep silence. 

Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z zabiegów za zgodą 
rodziców lub opiekunów.

People under 16 years old can use the services only with the consent 
of parents or custodians.

ETYKIETA SPA 
POZNAJ KILKA ZASAD, KTÓRE POMOGĄ CI SIĘ 
PRZYGOTOWAĆ DO ZABIEGÓW W NASZYM SPA

SPA ETIQUETTE 
LEARN A FEW GUIDELINES THAT WILL HELP YOU TO PREPARE 
FOR TREATMENTS IN OUR SPA

PEELINGI PEELINGS 

MARINE BODY WRAP
Okład z algowego błota na całe ciało, poprzedzony peelingiem; 
uzupełniony o masaż twarzy.

MARINE BODY WRAP
Full body, algae mud compress preceded by a peeling and 
complemented by a face massage.

90 min 
 350 PLN

RYTUAŁY RITUALS

CZEKOLADOWY RYTUAŁ
Połączenie oczyszczającego peelingu i relaksującego masażu 
gorącą czekoladą.

CHOCOLATE RITUAL
Combination of a cleansing peeling and relaxing hot chocolate 
massage.

90 min 
 280 PLN

MASAŻ RELAKSACYJNY AROMA Z PEELINGIEM
Ogólny masaż relaksacyjny połączony z peelingiem całego ciała. 

RELAXING AROMA MASSAGE WITH PEELING
Relaxing full body massage combined with full body peeling.

90 min 
 280 PLN

MASAŻ RELAKSACYJNY AROMA  
+ MASAŻ TWARZY
Masaż całego ciała, w tym także masaż twarzy, wykonywany 
dłońmi z użyciem szklanych kul wypełnionych chłodzącym płynem.

RELAXING AROMA MASSAGE  
+ FACE MASSAGE
Relaxing full body massage combined with face massage applied 
with hands and the use of glass balls filled with a cooling liquid.

90 min  
320 PLN

Goście programu Marriott Rewards ze statusem GOLD Elite 
lub PLATINUM Elite mogą skorzystać z 15-minutowego 
masażu zupełnie za darmo.

The guests of the Marriott Rewards program, with either the GOLD 
or PLATINUM Elite status, can have a 15-minute massage given 
for free.

Chcesz wydłużyć lub skrócić czas zabiegu? Zapytaj 
o to naszego masażystę, a my postaramy się dopasować 
usługę do Twoich potrzeb.

Would you like to extend or shorten the length of your 
treatment? Ask our therapist and we’ll arrange the service tailored 
to your needs.

Możliwość wykonania wybranego masażu dla dwóch 
osób po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Possibility to perform the chosen treatment for two after 
a prior date arrangement.
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CLASSIC MASSAGE
Massage with the use of hot shea butter – heals, relaxes and strengthens your body.

30 min 130 PLN
60 min 160 PLN

RELAXING AROMA MASSAGE 
Relaxing full body massage accompanied by the chosen essential oil to stimulate senses and lighten the mood.

30 min 160 PLN
60 min 220 PLN

FOUR HANDS MASSAGE**
Relaxing full body massage applied by two therapists’ at the same time.

60 min 320 PLN

CHOCOLATE RENEWAL
Relaxing back massage with the use of hot chocolate.

30 min 180 PLN
60 min 260 PLN

COCONUT PINOTHERAPY
Relaxing coconut oil massage with elements of pinotherapy.

90 min 270 PLN

COCONUT RELAX
Full body massage accompanied by aromatic coconut oil.

30 min 180 PLN
60 min 250 PLN

HONEY DETOX
Massage with the use of honey cleanses the body and strengthens the immunological system.

60 min 220 PLN

CHINESE CUPPING THERAPY
Deep anti-cellulite massage reducing fatty tissue, helps to reduce cellulite.

30 min 120 PLN
60 min 180 PLN

HOT STONE MASSAGE
The treatment combines relaxing full body massage with the techniques of hot stone massage.

60 min 220 PLN

CANDLE MASSAGE
Candle massage is a combination of full body massage, aromatherapy, and the candle flame’s heat.  
This form of treatment uses candles, beeswax, soya oil and shea butter.

60 min 280 PLN

HOT SHELLS MASSAGE - LAVA SHELLS
Full body massage that combines natural properties of shells with the soothing feeling of heat.

60 min 350 PLN

MASAŻ KLASYCZNY
Masaż całego ciała rozgrzanym masłem shea - leczy, rozluźnia i wzmacnia.

30 min 130 PLN
60 min 160 PLN

MASAŻ RELAKSACYJNY AROMA
Relaksacyjny masaż całego ciała w akompaniamencie indywidualnie dobieranego olejku zapachowego, który pobudza 
zmysły i poprawia nastrój.

30 min 160 PLN
60 min 220 PLN

MASAŻ NA CZTERY RĘCE**
Masaż całego ciała wykonywany przez dwóch masażystów jednocześnie.

60 min 320 PLN

CZEKOLADOWA ODNOWA
Regeneracyjny masaż pleców gorącą czekoladą.

30 min 180 PLN
60 min 260 PLN

KOKOSOWA PINOTERAPIA
Masaż relaksacyjny całego ciała z olejkiem kokosowym i elementami pinoterapii.

90 min 270 PLN

KOKOSOWY RELAKS
Masaż całego ciała aromatycznym olejkiem kokosowym.

30 min 180 PLN
60 min 250 PLN

HONEY DETOX
Ogólny masaż miodem; oczyszcza i wzmacnia system immunologiczny.

60 min 220 PLN

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ
Głęboki masaż antycellulitowy redukujący tkankę tłuszczową, pozwala zniwelować „skórkę pomarańczową”.

30 min 120 PLN
60 min 180 PLN

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Zabieg na całe ciało, łączy w sobie elementy masażu relaksacyjnego z technikami masażu ciepłymi kamieniami.

60 min 220 PLN

MASAŻ ŚWIECĄ
Połączenie masażu całego ciała, aromaterapii i ciepła płomienia świecy. Zabieg z wykorzystaniem świecy,  
wosku pszczelego, olejku sojowego i masła shea.

60 min 280 PLN

MASAŻ GORĄCYMI MUSZLAMI – LAVA SHELLS
Masaż całego ciała łączący naturalne właściwości muszli oraz kojące uczucie ciepła.

60 min 350 PLN

MASAŻE* WPROWADŹ SIĘ W STAN GŁĘBOKIEGO RELAKSU  
– ZREGENERUJ SWÓJ ORGANIZM, POBUDŹ WEWNĘTRZNĄ SIŁĘ!

ACHIEVE A STATE OF DEEP RELAXATION  
– REGENERATE YOUR BODY AND BOOST THE INNER POWER!MASSAGES*

* Do każdego zabiegu istnieje możliwość dobrania olejku eterycznego  
  za dodatkową opłatą 30 PLN.

** Zabieg odbywający się w piątki, soboty i niedziele po uprzedniej rezerwacji 
 i potwierdzeniu w recepcji SPA dostępności masażystów.

* Every treatment can be enriched with the chosen essential oil for an additional fee 
   of 30 PLN.

** Treatments performed on Friday, Saturday and Sunday after preliminary booking  
   for the procedure and the therapists availability confirmed by the SPA reception.

KOKOSOWY RELAKS
COCONUT RELAX


