Pakiety dla Pań

Spirit pleasure

Ladies World - Gold

W PROGRAMIE:

W PROGRAMIE:

Welcome drink – kieliszek wina musującego lub koktajl owocowo-warzywny

Pakiety dedykowane dla Pań, które chcą spędzić czas

Welcome drink – kieliszek wina musującego lub koktajl owocowo-warzywny

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

w jednym z najbardziej eleganckich wrocławskim SPA, w gronie

dla każdej z Pań, podany w Restauracji Hotelowej Fuego (oranżeria lub patio);

czas spędzony w Restauracji nie jest wliczony czas trwania pakietu prosimy

najbliższych Przyjaciółek. Z okazji Wieczoru Panieńskiego,

czas spędzony w Restauracji nie jest wliczony czas trwania pakietu

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

Urodzin czy po prostu Wyjścia w gronie Kobiet. Jest to
doskonała propozycja dla Pań, które chcą spędzić razem czas,

15% zniżki do Restauracji Hotelowej Fuego na czas pobytu (zobacz menu);

15% zniżki do Restauracji Hotelowej Fuego na czas pobytu (zobacz menu);

porozmawiać w miłej i pełnej radości atmosferze, a dodatkowo

dania są serwowane w Restauracji Fuego, czas spędzony w Restauracji nie

dania są serwowane w Restauracji Fuego, czas spędzony

zadbać o ciało i poczuć się wyjątkowo piękne.

jest wliczony czas trwania pakietu.

w Restauracji nie jest wliczony czas trwania pakietu.
do wyboru jeden z trzech zabiegów dla każdej z Pań
Zabiegi w SPA

(zabiegi wykonywane po dwa w tym samym czasie)

Matcha Treatment by Organique – aromat Matcha kojarzony

masaż relaksacyjny ciepłym olejem 55 min

z buddyjskimi mnichami pomaga wprowadzić organizm w stan

masaż 25min i peeling

głębokiego relaksu, a jej właściwości ujędrnią ciało. Na zabieg składa

zabieg na twarz z elementami refleksologii twarzy

się masaż całego ciała i peeling (1,5h)
Refleksologia twarzy (0,5h)
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
świec. Całość odbywa się w eleganckim i komfortowym wnętrzu.

wspólny dostęp do strefy Wellness – basen, jacuzzi, sauna sucha
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 Pań jako upominek Voucher na darmowy peeling w czasie

możliwość zamówienia do strefy wellness zdrowych koktajli

następnych odwiedzinach w SPA do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy

dla każdej z Osób jako upominek Voucher na darmowy peeling

(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 / 389 zł / 1 os. - (min. 2 osoby)
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Ladies World Silver
W PROGRAMIE:

Welcome drink – kieliszek wina musującego lub koktajl owocowo-warzywny
dla każdej z Pań, podany w Restauracji Hotelowej Fuego (oranżeria lub patio);
czas spędzony w Restauracji nie jest wliczony czas trwania pakietu
15% zniżki do Restauracji Hotelowej Fuego na czas pobytu (zobacz menu);
dania są serwowane w Restauracji Fuego, czas spędzony w Restauracji nie
jest wliczony czas trwania pakietu.
do wyboru jeden z trzech zabiegów dla każdej z Pań
(zabiegi wykonywane po dwa w tym samym czasie)
masaż relaksacyjny ciepłym olejem 25 min
peeling
refleksologia twarzy

Zabiegom towarzyszy, relaksująca muzyka, piękny zapach i dyskretny blask
świec. Całość odbywa się w eleganckim i komfortowym wnętrzu.
wspólny dostęp do strefy Wellness – basen, jacuzzi, sauna sucha
i łaźnia parowa (1,5h)
miękki szlafrok na czas pobytu
możliwość zamówienia do strefy wellness zdrowych koktajli
dla każdej z Pań jako upominek Voucher na darmowy peeling w czasie
następnych odwiedzinach w SPA do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy
(przy zamówieniu przynajmniej 55 minutowego masażu)

249 zł / os. (min. 4 osoby /max. 12 osób)
Czas trwania zależy od liczny osób uczestniczących, pakiet obejmuje 1,5h
w strefie wellness i 25 minutowy zabieg dla każdej z Pań

279 zł / os. (min. 4 osoby /max. 12 osób)
Czas trwania zależy od liczny osób uczestniczących, pakiet obejmuje 1,5h
w strefie wellness i 55 minutowy zabieg dla każdej z Pań

