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menu
zabiegi na twarz
facial treatments

odmładzanie / rejuvenation
• Meso – Vit

70 min / 320pln

• Express Lift

30 min / 160 pln

• Repacell

70 min / 350 pln

• Stri-PeXan With Regestril

60 min / 350 pln

nawilżenie / moisturising
• Stri-PeXan Photo Stem Cell Technology

70 min / 320 pln

• Immun Hydra Silk

70 min / 260 pln

• Thalmarin

60 min / 280 pln

rozświetlenie / brightening
• Derma – Calm

70 min / 270 pln

• Hyaluronic Multiple Effect

70 min / 300 pln

• Hyaluron Infusion

70 min / 310 pln

rewitalizacja / revitalisation
• Bioptic Ericson

70 min / 270 pln

• Caviar Power

70 min / 300 pln

• A Classic

60 min / 310 pln

oczyszczanie / cleaning
• Gel Peel GL by Skin Ceuticals

45 min / 260 pln

• Pigment Balancing Masque by Skin Ceuticals

45 min / 280 pln

• Skin Balancing by Klapp

45 min / 200 pln

zabiegi dla mężczyzn / treatments for men
• Recovery Treatment 		 60 min / 330 pln

peeling kawitacyjny z nawilżaniem
cavitation peeling with moisturising
• Twarz

Face

• Szyja lub dekolt

Neck or neckline
• Twarz, szyja i dekolt Face, neck and neckline
• Peeling kawitacyjny do zabiegu na twarz
Cavitation peeling for facial treatment

100 pln
55 pln
150 pln
60 pln

sonoforeza z ampułką / ampoule sonophoresis
• Twarz
Face

120 pln

• Twarz, szyja i dekolt
Face, neck and neckline

170 pln

• Plecy, piersi, pośladki lub uda
Back, breasts, buttocks or thighs

70 pln

• Sonoforeza do zabiegu
Sonophoresis following a treatment

70 pln

peeling kawitacyjny + sonoforeza
cavitation peeling + sonoforesis
• Twarz

200 pln
270 pln

Face

• Twarz, szyja i dekolt

Face, neck and neckline

mikrodermabrazja / microdermabrasion
• Twarz
Face

190 pln

• Szyja
Neck

80 pln

• Dekolt
Neckline

170 pln

• Plecy
Back

280 pln

• Twarz, szyja i dekolt
Face, neck and neckline

290 pln

• Punktowa Spot

50 pln
230 pln

• Mikrodermabrazja z algową maską nawilżającą (na twarz)
Microdermabrasion with alga moisturising mask (face)
• Mikrodermabrazja do zabiegu
Microdermabrasion following a treatment

80 pln

zabiegi uzupełniające na twarz
complementary facial treatments
• Henna rzęs i brwi z regulacją
Henna eyelashes and eyebrows with regulation

35 pln

• Henna rzęs lub brwi
Henna eyelashes or eyebrows

25 pln

• Regulacja brwi
Eyebrow regulation

20 pln

zabiegi na ciało
body treatments
rytuały spa / spa rituals
• Rytuał Miodowy
Honey touch

55 min / 240 pln

• Relaks Kleopatry
Goat’s milk

55 min / 230 pln

• Morskie Oczyszczenie – masaż DETOX

na oleju z masy perłowej połączony z peelingiem solnym

80 min / 260 pln

Ocean breeze exfoliating treatment + peeling
• Pomarańczowa Rozkosz – masaż AROMA

na oleju pomarańczowym połączony z peelingiem pomarańczowym
z użyciem pomarańczy

80 min / 260 pln

Tropical orange massage + peeling
• Rytuał Brzozowy – masaż kijami brzozowymi
połączony z peelingiem szczotką z agawy

Birch tree therapy + peeling

80 min / 220 pln

złuszczanie / exfoliating:
• Peeling solny anti-aging
Salt peeling

25 min / 100 pln

• Peeling szczotką z agawy
Brush peeling

25 min / 100 pln

świat masaży

the world of massages
całościowe (55 min) / whole body (55 min)
• Klasyczny
Classical

55 min / 150 pln

• AROMA – masaż relaksacyjny
na oleju aromaterapeutycznym

55 min / 170 pln

AROMA – relaxing massage
• DETOX – masaż detoksykujący

na oleju perłowym bądź brzozowym

55 min / 180 pln

DETOX – detoxifying massage with pearl oil
• Zmysłowy masaż świecą
Candle massage

55 min / 180 pln

• Masaż kijami brzozowymi
Birch sticks massage

55 min / 180 pln

• Gorącymi kamieniami
Hot stone massage

55 min / 200 pln

częściowe / partial
• Klasyczny

30 min / 100 pln

• AROMA – masaż relaksacyjny
na oleju aromaterapeutycznym

30 min / 120 pln

AROMA – relaxing massage
• DETOX – masaż antycellulitowy

na wybraną partię ciała ( brzuch, uda, pośladki)
przy użyciu bańki

25 min / 90 pln

DETOX – anti-cellulite massage
for selected part of body (massage cupping)
• Zmysłowy masaż świecą
Candle massage

30 min / 120 pln

• Gorącymi kamieniami
Hot stone massage

30 min / 150 pln

zabiegi uzupełniające

complementary treatments
• Manicure klasyczny

Classic manicure

• Manicure z malowaniem / French
Manicure with nail painting / French manicure
• Manicure all inclusive
• Pedicure klasyczny Classic pedicure
• Pedicure z malowaniem / French
Pedicure with nail painting / French pedicure
• Pedicure all inclusive
• Malowanie paznokci - dłonie/stopy
Nail painting - hands/feet
• Malowanie French - dłonie/stopy
French - hands/feet

70 pln
85 pln / 95 pln
120 pln
110 pln
120 pln / 130 pln
170 pln
25 pln / 35 pln
30 pln / 40 pln

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

depilacja
depilation
• Całe nogi / Whole legs
• Pachy lub ręce
Armpits or arms
• Łydki lub uda
Calves or thighs
• Wąsik lub broda
Moustache or beard
• Plecy
Back

100 pln
35 pln
50 pln
25 pln
100 pln

zabiegi dla dzieci
treatment for children
• Czekoladowe szaleństwo Chocolate madness
• Dotyk motyla Butterfly touch
• Tęczowy manicure Rainbow manicur
• Pedicure Kopciuszka

20 min / 90 pln
15 min / 65 pln

25 pln
35 pln

Cinderella pedicure

aqua aerobic
• Bezpieczne rzeźbienie sylwetki, rozciąganie i wzmacnianie mięśni,

przeznaczone dla każdego, niezależnie od wieku, kondycji.

A safe way of sculpting the silhouette, stretching and strengthening the
muscles; for everybody regardless of age, condition or swimming skills.
• 1 zajęcia – 45 min
• 1 karnet – 12 wejść

1 class - 45 min
1 ticket (12 classes)

45 pln
390 pln

osobisty trener / personal trainer
• 1 trening – 60 min
1 session – 60 min

70 pln

• 1 karnet – 10 wejść – ważny 6 miesięcy
1 ticket (10 sessions) valid for 6 months

600 pln

nauka pływania / swimming lessons
• Dla dzieci i dorosłych profesjonalna nauka pływania
Professional swimming lessons for children and adults
• Lekcja jednorazowa:
Single lesson:
dorośli Adults
dzieci od 4 do 18 roku życia

children from the age of 4 to the age of 18

dzieci do 4 roku życia (z rodzicem)

children until the age of 4 (with a parent)

pakiet day spa / day spa package

70 pln
50 pln
60 pln
370 pln

day spa / day spa
Wejście SPA (poniedziałek - czwartek do godz 15:00)

69 pln

entry SPA (Monday – Thursday until 3:00 pm)

Całodzienne wejście SPA
full day entry SPA

105 pln

