
POBYT W SPA POBYT W SPA 

+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ

 nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00

 1 seans (45min.) w Komnacie Solnej1 seans (45min.) w Komnacie Solnej

CENA 120 PLN/ osCENA 120 PLN/ os                                                                                                    

POBYT W SPA POBYT W SPA 

+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ

+ LUNCH+ LUNCH

 nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00

 lunch (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)lunch (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)

 1 seans (45min.) w Komnacie Solnej1 seans (45min.) w Komnacie Solnej

CENA 190 PLN/ osCENA 190 PLN/ os                                                                                    

POBYT W SPA POBYT W SPA 

+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ + SEANS W KOMNACIE SOLNEJ 

+ MASAŻ+ MASAŻ

 nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00

 masaż do wyboru (antycellulitowy całego ciała, relaksacyjny masłem shea całego ciała) 30 min.masaż do wyboru (antycellulitowy całego ciała, relaksacyjny masłem shea całego ciała) 30 min.

 1 seans (45min.) w Komnacie Solnej1 seans (45min.) w Komnacie Solnej

CENA 290 PLN/osCENA 290 PLN/os                                                                              

POBYT W SPA POBYT W SPA 

+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ + SEANS W KOMNACIE SOLNEJ 

+ ZABIEG NA CIAŁO+ ZABIEG NA CIAŁO

 nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00

 zabieg na ciało do wyboru (aromaterapeutyczny masaż świecą z peelingiem, masaż gorącą czekoladą z peelingiem,  zabieg na ciało do wyboru (aromaterapeutyczny masaż świecą z peelingiem, masaż gorącą czekoladą z peelingiem,  

soczysta arbuzowa pokusa)30 min.soczysta arbuzowa pokusa)30 min.

 1 seans (45min.) w Komnacie Solnej1 seans (45min.) w Komnacie Solnej

CENA 390 PLN/ osCENA 390 PLN/ os                                                        



1 NOC W POKOJU STANDARD Z WYŻYWIENIEM 1 NOC W POKOJU STANDARD Z WYŻYWIENIEM 

+ WSTĘP DO SPA + WSTĘP DO SPA 

+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ + SEANS W KOMNACIE SOLNEJ 

 1 noc w pokoju standard1 noc w pokoju standard

 obiadokolacja  (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)obiadokolacja  (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)

 śniadanie w formie bufetuśniadanie w formie bufetu

 nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00

 1 seans (45min.) w Komnacie Solnej1 seans (45min.) w Komnacie Solnej

CENA 300 PLN / osCENA 300 PLN / os                                                        

1 NOC W POKOJU STANDARD Z WYŻYWIENIEM 1 NOC W POKOJU STANDARD Z WYŻYWIENIEM 

+ WSTĘP DO SPA + WSTĘP DO SPA 

+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ + SEANS W KOMNACIE SOLNEJ 

+ MASAŻ+ MASAŻ

 1 noc w pokoju standard1 noc w pokoju standard

 obiadokolacja  (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)obiadokolacja  (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)

 śniadanie w formie bufetuśniadanie w formie bufetu

 nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00

 masaż do wyboru (częściowy masaż klasyczny, masaż relaksacyjny ciepłymi olejkami częsciowy, masaż antycellulitowy bańką masaż do wyboru (częściowy masaż klasyczny, masaż relaksacyjny ciepłymi olejkami częsciowy, masaż antycellulitowy bańką 

chińską częściowy)chińską częściowy)30 min.30 min.

 1 seans (45min.) w Komnacie Solnej1 seans (45min.) w Komnacie Solnej

CENA 390 PLN / os  CENA 390 PLN / os                                                      

1 NOC W POKOJU STANDARD Z WYŻYWIENIEM 1 NOC W POKOJU STANDARD Z WYŻYWIENIEM 

+ WSTĘP DO SPA + WSTĘP DO SPA 

+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ + SEANS W KOMNACIE SOLNEJ 

+ ZABIEG NA CIAŁO+ ZABIEG NA CIAŁO

 1 noc w pokoju standard1 noc w pokoju standard

 obiadokolacja  (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)obiadokolacja  (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)

 śniadanie w formie bufetuśniadanie w formie bufetu

 nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00

 zabieg na ciało do wyboru (aromaterapeutyczny masaż świecą całego ciała z peelingiem,masaż gorącą czekoladą z peelingiem, zabieg na ciało do wyboru (aromaterapeutyczny masaż świecą całego ciała z peelingiem,masaż gorącą czekoladą z peelingiem, 

 soczysta arbuzowa pokusa)soczysta arbuzowa pokusa)30 min.30 min.

 1 seans (45min.) w Komnacie Solnej1 seans (45min.) w Komnacie Solnej

CENA 550 PLN /osCENA 550 PLN /os                                                    



2 NOCE W POKOJU STANDARD Z WYŻYWIENIEM 2 NOCE W POKOJU STANDARD Z WYŻYWIENIEM 

+ WSTĘP DO SPA + WSTĘP DO SPA 

+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ + SEANS W KOMNACIE SOLNEJ 

+ MASAŻ+ MASAŻ

 2 noce w pokoju standard2 noce w pokoju standard

 obiadokolacje  (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)obiadokolacje  (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)

 śniadania w formie bufetuśniadania w formie bufetu

 nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00

 masaż do wyboru (masaż czekoladą częściowy, masaż klasyczny częściowy, masaż relaksacyjny masłem shea częściowy)masaż do wyboru (masaż czekoladą częściowy, masaż klasyczny częściowy, masaż relaksacyjny masłem shea częściowy)30 min.30 min.

 1 seans (45min.) dziennie w Komnacie Solnej1 seans (45min.) dziennie w Komnacie Solnej

CENA 610 PLN / osCENA 610 PLN / os                                                                                      

2 NOCE W POKOJU STANDARD Z WYŻYWIENIEM 2 NOCE W POKOJU STANDARD Z WYŻYWIENIEM 

+ WSTĘP DO SPA + WSTĘP DO SPA 

+ SEANS W KOMNACIE SOLNEJ + SEANS W KOMNACIE SOLNEJ 

+ ZABIEG NA CIAŁO+ ZABIEG NA CIAŁO

 2 noce w pokoju standard2 noce w pokoju standard

 obiadokolacje  (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)obiadokolacje  (napoje oprócz wody mineralnej płatne dodatkowo)

 śniadania w formie bufetuśniadania w formie bufetu

 nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00nielimitowany wstęp do Pałacowego SPA w godz. 10:00 – 21:00

 zabieg na ciało do wyboru (masaż świecą całego ciała z peelingiem, soczysta arbuzowa pokusa, masaż relaksacyjny ciepłymi zabieg na ciało do wyboru (masaż świecą całego ciała z peelingiem, soczysta arbuzowa pokusa, masaż relaksacyjny ciepłymi 

olejkami z peelingiem)olejkami z peelingiem)30 min.30 min.

 1 seans (45min.) dziennie w Komnacie Solnej1 seans (45min.) dziennie w Komnacie Solnej

CENA 780 PLN / osCENA 780 PLN / os                                                                          

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – REZERWACJA  TEL. 12 385 92 04, E-MAIL: recepcja@palacsmilowice.com

mailto:recepcja@palacsmilowice.com



