DWÓR OLIWSKI
City Hotel & SPA
ul. Bytowska 4,
80-328 Gdańsk

spa
menu
pozostałe

świat masaży

other

world of massage

SPA DAY

całościowe
whole body

Wejście SPA (pon. - czw. do godz. 15:00)		
SPA entry (Monday - Thursday until 3:00 pm)

75 pln

Całodzienne wejście SPA				
full day SPA entry

125 pln

CLASSIC				50 min / 220 pln

Pakiet day SPA					345 pln
SPA day package
Karnet (12 wejść, ważny 6 miesięcy) 		
Entry pass (12 entries valid for 6 months)

12 WEJŚĆ / 600 pln

masaż klasyczny
classic massage

AROMA				50 min / 235 pln
masaż relaksacyjny na oleju aromaterapeutycznym
relaxing aromatherapy massage

DETOX				50 min / 235 pln
masaż bańkami silikonowymi
massage with silicone cups

BIRCH					50 min / 225 pln
masaż kijami brzozowymi
massage with birch sticks

HOT STONE				50 min / 245 pln
masaż gorącymi kamieniami
hot stone massage

częściowe
partial

CLASSIC				25 min / 135 pln
masaż klasyczny
classic massage

AROMA				25 min / 145 pln
masaż relaksacyjny na oleju aromaterapeutycznym
relaxing aromatherapy massage

RELAX					25 min / 115 pln

KONTAKT
spa@dworoliwski.pl

relaksacyjny masaż twarzy
relaxing face massage

(58) 554 70 05
wew./ext. 105

www.dworoliwski.pl

www.dworoliwski.pl

zabiegi na twarz

zabiegi na ciało

facial treatments

body treatments

OSMOPEEL				45 min / 240 pln

INTENSIVE HYALURONIC		

55 min / 345 pln

Zabieg S.O.S. z efektem wypełnienia
Treatment with intensive moisturizing and wrinkle filling effect

ACTIVE REPAIR			

złuszczanie
exfoliation

Rytuał głęboko oczyszczający z kwasami AHA
Deep cleansing ritual with AHA acid

peeling solny 				
salt peeling

25 min / 115 pln

peeling szczotką z agawy			
peeling with agave brush

20 min / 115 pln

90 min / 380 pln

rytuały spa

Detoksykujący zabieg z elementami globalnego
drenażu + płatki pod oczy
Detoxing skin treatment with elements of global
drainage + under-eye patches

spa rituals

EXPRESS LIFT				30 min / 220 pln
Oczyszczający rytuał z autorskim masażem twarzy
Cleansing ritual with original lifting face massage

ultradźwięki

MIODOWE OTULENIE 		

MORSKIE OCZYSZCZENIE		

ultrasounds
peeling kawitacyjny + sonoforeza z ampułką + maska
cavitation peeling + sonophoresis with ampoule + mask
twarz					
face

220 pln

twarz, szyja i dekolt				
face, neck and decollete

295 pln

kawitacja do zabiegu na twarz			

75 pln

50 min / 275 pln

HONEY COATING
odżywczy rytuał z użyciem miodu i wosku pszczelego
nourishing ritual with honey and beeswax

80 min / 345 pln

SEA PURIFICATION
peeling solny + masaż DETOX bańkami silikonowymi
salt peeling + DETOX massage with silicone cups

CYTRUSOWE UNIESIENIE		

80 min / 345 pln

CITRUS RELISH
cytrusowy peeling solny + masaż relaksacyjny
na oleju cytrusowym
citrus salt peeling + relaxing massage with citrus oil

cavitation for face treatment

RYTUAŁ BRZOZOWY

sonoforeza do zabiegu na twarz		
sonophoresis for face treatment

BIRCH RITUAL
peeling szczotką z agawy + masaż kijami brzozowymi
Peeling with an agave brush + massage with birch sticks

85 pln

okolice oka

CZEKOLADOWA ROZKOSZ

around eye
płatki pod oczy do zabiegu			
under-eye patches for treatment

www.dworoliwski.pl

55 pln

CHOCOLATE DELIGHT
odżywczy rytuał z użyciem czekolady
nutritious chocolate ritual

www.dworoliwski.pl

80 min / 315 pln

80 min / 345 pln

