
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNIK 

SPA & WELLNESS  to minimalizm i elegancja współczesnego stylu, przeplatająca się z nutką barokowego blasku. Aby nasi goście mogli odzyskać 

wewnętrzną harmonię ciała, ducha i umysłu oddajemy do dyspozycji: 

 rekreacyjny sprzęt aerobowy 

 saunę suchą 

 saunę parową 

 jacuzzi 

 Aromaterapia 

 masaże, zabiegi 

SPA & WELLNESS czynne od 7.00 - 21.00 w każdy dzień tygodnia. 

Wejście jednorazowe do Strefy SPA i siłowni - 30 zł 

 Karnet 5 wejść - 50 zł 

 Karnet 8 wejść - 75 zł 

 Karnet 12 wejść - 120 zł  

 

Cennik Centrum SPA & Wellness w Hotelu Starzyński 

PIELĘGNACJA TWARZY 

Masaż wygładzający twarzy  40zł 

Masaż ujędrniający twarzy - ciepłym olejem - 40zł  

Masaż liftingujący twarzy  50zł 

Masaż chiroplastyczny twarzy 40zł 

Peeling kawitacyjny twarzy  45zł 

Peeling kawitacyjny twarzy, szyi, dekoltu  55zł 

Peeling kawitacyjny twarzy z sonoforezą i ampułką/ serum  75zł 

Peeling kawitacyjny twarzy z sonoforezą i ampułką/serum + maską algową na twarz  100zł 

Zabieg odżywczy na twarz z peelingiem, serum, masażem + maską  90zł 

Zabieg głęboko oczyszczający z peelingiem, serum masażem + maską  80zł 

Zabieg na twarz, szyję, dekolt z kwasem hialuronowym dla cery suchej z objawami zmarszczek, z  peelingiem kawitacyjnym sonoforezą i ampułką + masażem 

twarzy oraz maską algową   140zł   

Zabieg na twarz, szyję, dekolt z komórkami macierzystymi dla cery pozbawionej elastyczności , z  peelingiem kawitacyjnym sonoforezą i ampułką + masażem 

twarzy oraz maską algową  110zł 

Zabieg na twarz, szyję, dekolt z czerwonym winem dla cery naczynkowej, z  peelingiem kawitacyjnym sonoforezą i ampułką + masażem twarzy oraz maską 

algową  110zł 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabieg na twarz, szyję, dekolt ze złotem koloidalnym do każdego typu cery, z  peelingiem kawitacyjnym sonoforezą i ampułką + masażem twarzy oraz maską 

algową  110zł 

Zabieg na twarz, szyję, dekolt ze spiruliną dla cery niedotlenionej/zmęczonej, z  peelingiem kawitacyjnym sonoforezą i ampułką + masażem twarzy oraz 

maską algową  110zł 

Ultranawilżający zabieg na twarz, szyję, dekolt z witaminą E dla cery suchej, z  peelingiem kawitacyjnym sonoforezą i ampułką + masażem twarzy oraz maską 

algową   120zł 

 

Kwasy  70zł 

Kwasy  + maska  100zł 

PIELĘGNACJA CIAŁA 

ZABIEG FIRMOWY (OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY) 150 zł (ok. 90 min) 

KROK 1 –SZY PEELING 

KROK 2-GI SAUNA 

KROK 3-CI MASAŻ 

KROK 4-TY SOK OWOCOWY 

 

Nawilżający zabieg na ciało „Czekoladowa  słodycz”  –  peeling, serum, maska, masaż całego ciała 150zł (ok. 90 min) 

YOCATA 

Witaminowy zabieg na ciało „Terapia żurawinowa” – peeling, serum, masaż całego ciała 150zł – (ok. 90 min) 

ORGANIQUE 

Cytrusowe nawilżenie - peeling ciała z elementami masażu,  nasycenie skóry substancjami aktywnymi, na zakończenie balsam. Efekty zabiegu: silne 

nawilżenie skóry, wzmocnienie bariery hydrolipidowej naskórka, wygładzenie, odprężenie, poprawa samopoczucia 

150 zł   

YOCATA 

Grejfrutowe delicje -  Zmysłowy rytuał dla każdego, kto pragnie oddać się chwili zapomnienia. Czekolada rozpływa się delikatnie na skórze, a odświeżający 

grejpfrut pobudza umysł i ciało. Efektywne połączenie zapachów tworzy wyszukany zabieg, daje niesamowite uczucie odprężenia, komfortu psychicznego 

oraz daje skórze zastrzyk aktywnych substancji wspomagających prawidłowe jej funkcjonowanie.  

Peeling ciała z elementami masażu, masaż, maska czekoladowa, grejpfrutowy balsam. 

 Efekty:  nawilżenie, ogólna poprawa wyglądu skóry, ujędrnienie 

150zł – (ok. 90 min) 

YOCATA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASAŻE 

Masaż bańką chińską   - 50zł – 30 min,  90zł – 60 min 

Masaż klasyczny wybranej partii ciała ( np. plecy) – 70zł (ok. 30 min) 

Masaż klasyczny całego ciała - 140 zł - 60 min lub 100zł - 45 min 

Masaż relaksacyjny wybranej partii ciała  - 70zł ( ok. 30 min) 

Masaż relaksacyjny  całego ciała  -  140 zł -60min lub 100zł - 45 min 

Drenaż limfatyczny  - 60zł (ok. 45 min) 

Aromatyczne świece – 100zł  (ok. 60min) 

Masaż stemplami ziołowymi - 150zł (ok. 60 min) 

Masaż bambusowy - 60zł  (30 min), 90zł  (60 min) 

DReaM – Trójwymiarowy Masaż Ujędrniający (pośladki, uda, talia)- 90zł (ok. 60 min) 

DODATKOWE OPŁATY 

Szlafrok – 20 zł * 

Ręcznik  - 5 zł * 

*nie dotyczy gości hotelowych o czterogwiazdkowym standardzie 

 

WIECZÓR PANIEŃSKI LUB KAWALERSKI 

 

Dla osób pragnących w oryginalny sposób w gronie przyjaciół pożegnać się z dotychczasowym stanem cywilnym, proponujemy zorganizowanie w 

SPA & WELLNESS wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego. Do dyspozycji uczestników pozostają wszystkie atrakcje dostępne w SPA (sprzęt 

aerobowy, sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi, aromaterapia, etc. )  

Wynajęcie SPA  na 4 godziny – 700zł (max 10 osób, każda następna osoba 50zł) 

W cenie: 

Lampka wina musującego na powitanie 

Oprawa muzyczna 

Za dodatkową opłatą do oferty można dołączyć następujące usługi: 

Masaże i zabiegi znajdujące się w ofercie SPA&WELLNESS (m.in. manicure, pedicure, zabiegi na twarz, zabiegi na ciało itd.) w korzystnych rabatowych 

cenach. 

Przekąski przygotowane przez szefa kuchni Restauracji Starzyński, napoje bezalkoholowe, alkoholowe 

Przystrojenie SPA (świece, balony etc.)  

 

 

 


