Jesienne odprężenie
Jesień to wyjątkowy czas, w którym natura zachwyca zmieniającym się krajobrazem. Dla nas
to czas kiedy możemy zaparzyć dla Ciebie aromatyczną herbatę, rozpalić kominek w pokoju
relaksu i zaprosić Cię na odprężający masaż w streﬁe Spa. Wyprzedź jesienną chandrę
i pozwól sobie na odpoczynek w Columna Medica.
.
Pakiet Jesienne odprężenie zawiera:

Miłe przywitanie
Owocowy koktajl piękna.

Nocleg z wyżywieniem
2 noclegi, 3 dni pobytowe w komfortowym, jednoosobowym pokoju. 3 posiłki w formie bufetu
szwedzkiego - Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu.

Zabiegi SPA
Zabieg sezonowy na twarz „Marakuja i Wanilia” Sothys (60’) – odbudowujący, dający efekt
dotlenienia, detoksykacji i rozświetlenia.
Czekoladowo-pomarańczowy masaż całego ciała „Delicja” (60’) – rozpieszczający ciało
i zmysły masaż wykonywany ciepłym olejkiem pomarańczowym i czekoladą.
Leśne Spa dla dłoni (30’) lub Leśne Spa dla stóp (30’) – peeling dłoni lub stóp połączony
z masażem i nawilżającą maską.

Ponadto w pakiecie
Aromatyczna herbata lub kawa serwowana po każdym zabiegu SPA.
Miękki szlafrok i kapcie na czas pobytu.
Słoneczna łąka w streﬁe Wellness – dzięki rewolucyjnej technologii
nasłoneczniania umożliwia naturalną, natychmiastową pigmentację skóry,
a jednocześnie wspaniałą, trwałą opaleniznę.

W trakcie pobytu istnieje możliwość korzystania z:
Sali treningowej
Nieograniczony czasowo wstęp na salę do Funkcjonalnego Treningu Medycznego
(w godz. pn.-sb. 9:00-20:00, nd. 9:00 – 18:00)
Strefy Medical Wellness
Nieograniczony czasowo wstęp do strefy Medical Wellness
(w godz.: pn.-nd. 9:00-22:00 z przerwą techniczną między 13:30-14:00)
basen z systemem hydromasaży
jacuzzi
sauna sucha i parowa
pokój relaksu
Dodatkowe informacje
bezpłatny dostęp do dozorowanego parkingu
bezprzewodowy internet na terenie obiektu
bezpłatny dostęp do atrakcji hotelowych
(zgodnie z harmonogramem hotelu)
.

Cena pakietu: 1250 zł*
Cena pakietu Jesienne odprężenie dla dwóch
osób wynosi 2100 zł (nocleg w pokoju
2 osobowym)
* Powyższa cena dotyczy pakietu dla 1 osoby z noclegiem w pokoju jednoosobowym.
Pakiet obejmuje 2 doby.
Powyższa oferta obowiązuje od 24.09.2018r.

Regulamin:
Niewykorzystanie któregokolwiek elementu wchodzącego w skład pakietu nie powoduje zmniejszenia
jego wartości.
Dopuszcza się zamianę zabiegu na inny z oferty Columna Medica wyłącznie z udokumentowanych
przyczyn zdrowotnych.

