spa
menu
zabiegi na twarz
facial treatments
Oczyszczenie / Cleansing
• OSMOPEEL (Rytuał oczyszczający z kwasami AHA)
Cleansing ritual with AHA

45 min / 200 zł

• THALMARIN (Zabieg z solą morską i algami)
Treatment with sea salt and algae

60 min / 280 zł

Nawilżenie/Łagodzenie / Moisturising/Soothing
• STRIPEXAN STEM CELL
(Nawilżający zabieg z komórkami macierzystymi jabłka)
Moisturising treatment with apple stem cells
• HIALURONIC (Zabieg S.O.S. z efektem wypełnienia)
S.O.S. treatment with wrinkle filling effect

70 min / 320 zł
55 min / 280 zł

Detox / Detox
• ACTIVE REPAIR (Odtruwający globalny drenaż)
Global detoxing drainage

90 min / 350 zł

Odmłodzenie / Rejuvenation
• SUPERIOR GLOBAL YOUTH (Rytuał meso-like)
Meso-like ritual

90 min / 370 zł

• EXPRESS LIFT (Autorski masaż liftingujący)
Original lifting massage

30 min / 180 zł

Regeneracja / Regeneration
• STRIPEXAN WITH REGESTRIL
(Odbudowujący zabieg dla skóry dojrzałej)
Regenerating treatment for mature skin

60 min / 350 zł

• INTENSIVE SPIRULINE
(Zabieg przyspieszający metabolizm skóry)
Metabolism-boosting skin treatment

55 min / 280 zł

Ultradźwięki / Ultrasounds
PEELING KAWITACYJNY + SONOFOREZA Z AMPUŁKĄ + MASKA:
Cavitation peeling + sonophoresis with ampule + mask
• twarz / face
200 zł
• twarz, szyja i dekolt / face, neck and décolleté
270 zł
• kawitacja do zabiegu na twarz / cavitation for face treatment
60 zł
• sonoforeza do zabiegu na twarz / sonophoresis for face treatment
70 zł

Okolica oka / Eye area
• BY ESTHEDERM
• płatki pod oczy do zabiegu
under-eye patches for treatment

30 min / 160 zł

50 zł
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zabiegi uzupełniające

complementary treatments
Pielęgnacja dłoni/stóp / Hand/foot care
• rękawice/skarpety do zabiegu
Treatment gloves/socks

50 zł

Manicure / Manicure
• Gel by O.P.I.
Gel by O.P.I

55 min / 130 zł

• ściagnięcie Gelu O.P.I.
Removal of O.P.I Gel

20 min / 30 zł

zabiegi dla mężczyzn
treatments for men
• Recovery Treatment for Face
(5-fazowy zabieg pielęgnacyjny)
5-phase care treatment

55 min / 330 zł

• Rytuał Brzozowy for Body
(peeling szczotką z agawy z masażem kijami brzozowymi)
Peeling with an agave brush and massage with birch sticks

80 min / 220 zł

zabiegi na ciało
body treatments
Złuszczanie / Exfoliation
• peeling solny
Salt peeling

25 min / 100 zł

• peeling szczotką z agawy
Peeling with an agave brush

20 min / 100 zł
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świat masaży

world of massage
Całościowe / Whole body
• Klasyczny
Classic

55 min / 170 zł

• Aroma (Masaż relaksacyjny na oleju aromaterapeutycznym)
Relaxing aromatherapy massage

55 min / 180 zł

• Detox (Masaż bańkami na oleju perłowym lub brzozowym)
Massage with pearl or birch oil bubbles

55 min / 190 zł

• Gorącymi kamieniami
Massage with hot stones

75 min / 240 zł

Częściowe / Partial
• Klasyczny
Classic

25 min / 120 zł

• Aroma (Masaż relaksacyjny na oleju aromaterapeutycznym)
Relaxing aromatherapy massage

25 min / 130 zł

• Detox (Masaż antycellulitowy na uda, pośladki i talię)
Anti-cellulite massage for thighs, buttocks and waist

25 min / 100 zł

rytuały spa
spa rituals

• Miodowe otulenie
(Odżywczy rytuał z użyciem miodu i wosku pszczelego)
Honey coating (nourishing ritual with honey and beeswax)

55 min / 240 zł

• Morskie oczyszczenie
80 min / 260 zł
(Peeling solny + masaż DETOX bańkami)
Sea purification (salt peeling + DETOX massage with bubbles)
• Cytrusowe uniesienie
80 min / 260 zł
(Cytrusowy peeling solny + masaż relaksacyjny na oleju cytrusowym)
Citrus relish (citrus salt peeling + relaxing massage with citrus oil)
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pozostałe
others

Aqua aerobic / Aqua aerobic
Zajęcia: poniedziałek i środa, godz. 18:00 i 19:00 (obowiązuje rezerwacja miejsc)
Classes: Monday and Wednesday, 6 P.M. and 7 P.M. (booking compulsory)
• wejście
entry

45 min / 45 zł

• karnet (ważny 6 miesięcy)
pass (12 entries, valid for 6 months)

12 wejść / 390 zł

Wejście do strefy SPA&Wellness
/ SPA&Wellness entry
Całodzienny pobyt w SPA

105 zł

One-day entry to SPA
• pon-czw w godzinach 9:00 - 15:00
Mon.-Thur. from 9 A.M. to 3 P.M.

69 zł

Karnety / Passes
• Miesięczny karnet (dla 1 osoby bez limitu korzystania ze SPA)

600 zł

A one-month SPA pass for 1 person without limits
• Karnet na 10 wejść (dla 1 osoby do wykorzystania w ciagu 6 miesięcy) 600 zł
A 10-entry pass for one person valid for 6 months
Przy wykupieniu kolejnego karnetu przed upływem terminu pierwszego
otrzymują Państwo jedno dodatkowe wejście, czyli karnet z 11 wejściami
The purchase of another pass before the expiry of the previous one entitles
its holder to one additional entry – a pass for 11 entries

Pakiet DaySpa / DaySpa Package
•

Całodzienny pobyt w strefie SPA&Wellness
+ zabieg do wyboru* + lunch w Restauracji 1611

310 zł

(*Zabieg na ciało: peeling całego ciała i masaż częściowy
lub zabieg na twarz z dobraną maską Cocon Foam Mask)
A whole day at SPA&Wellness + selected treatment* + lunch in 1611 Restaurant
(*Body treatment: peeling for the whole body and partial massage
or face treatment with selected Cocon Foam Mask)

DWÓR OLIWSKI City Hotel & SPA
ul. Bytowska 4, 80-328 Gdańsk
SPA & WELLNESS:
tel. +48 58 554 70 05, spa@dworoliwski.pl
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