Together Forever

Pakiety dla dwojga

The Most Exclusive One for Two

Pakiety specjalnie przygotowane dla osób pragnących spędzić
W PROGRAMIE:

W PROGRAMIE:

czas tylko we dwoje. Z okazji urodzin, rocznicy, zaręczyn,

Welcome drink – kieliszek wina musującego lub koktajl owocowo-warzywny

randki lub zupełnie bez okazji. Gwarantujemy Państwu wspólne

Przekąski dla dwóch osób serwowane w Winiarni oraz degustacja win

dla Państwa, podany w Restauracji Hotelowej Fuego (oranżeria lub patio);

relaksujące zabiegi SPA w kameralnym i ekskluzywnym wnętrzu

w towarzystwie Sommeliera (1,5h)

czas spędzony w Restauracji nie jest wliczony czas trwania pakietu prosimy

w otoczeniu świec i muzyki, oraz odpoczynek w Strefie Wellness.

o przybycie ok. 10-15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia pakietu.

Dwa zabiegi SPA wykonywane w tym samym czasie
dla dwóch osób do wyboru (1,5h):

15% zniżki do Restauracji Hotelowej Fuego na czas pobytu (zobacz menu);
dania są serwowane w Restauracji Fuego, czas spędzony

masaż relaksacyjny całego ciała twarzy i głowy (85 minut) LUB

w Restauracji nie jest wliczony czas trwania pakietu.

masaż relaksacyjny całego ciała (55 minut) i peeling LUB
refleksologia twarzy i masaż relaksacyjny (55 minut)

Zabiegi w SPA

* każda osoba wybiera jeden zabieg

Relaksacyjny masaż całego ciała o zapachu winogron (55 min)
Refleksologia twarzy (25 minut)
Zabiegom towarzyszy, relaksująca muzyka, piękny zapach i dyskretny blask
świec. Całość odbywa się w eleganckim i komfortowym wnętrzu.
Zabiegom towarzyszy, relaksująca muzyka, piękny zapach i dyskretny blask
dostęp do strefy Wellness – basen, jacuzzi, sauna sucha

świec. Całość odbywa się w eleganckim i komfortowym wnętrzu.

i łaźnia parowa (1,5h)
wspólny dostęp do strefy Wellness – basen, jacuzzi,

miękki szlafrok na czas pobytu

sauna sucha i łaźnia parowa (1,5h)

możliwość zamówienia do strefy wellness zdrowych koktajli

miękki szlafrok na czas pobytu

dla każdej z Osób jako upominek Voucher na darmowy peeling

możliwość zamówienia do strefy wellness zdrowych koktajli

w czasie następnych odwiedzinach w SPA do wykorzystania w ciągu

dla każdej z Osób jako upominek Voucher na darmowy peeling

3 miesięcy (przy zamówieniu przynajmniej 55 minutowego masażu)

w czasie następnych odwiedzinach w SPA do wykorzystania w ciągu
3 miesięcy (przy zamówieniu przynajmniej 55 minutowego masażu)

3 h / 649 zł / 2 os.
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4,5 h / 999 zł / 2 os.

