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MASSAGES

MASAZE

SPORT / DEEP TISSUE MASSAGE

Deep-ssue massage is a specific type of massage therapy that 
concentrates on the deep layers of muscle and fascia in the 
body. The therapist manipulates muscles that are below the 
surface of the top muscles and the connecve ssues. 

The treatment and  its intensity  is matched  individually to the 
paent’s needs. To relieve muscles sorness and sffness it is 
essenal to get massages regularly.

120 PLN
45 min.

PRICE:

120 PLN
45 min.

CENA:MASAŻ SPORTOWY / LECZNICZY

Zabieg charakteryzujący się dużą intensywnością, przez co 
stanowi nieodłączny element treningu sportowego. Masażysta
skupia się w szczególności na mięśniach objętych bólem stosując 
głównie techniki masażu klasycznego. Dzięki głębokiemu 
rozcieraniu, ugniataniu i uciskom działa terapeutycznie na 

organizm. Częstotliwość oraz ilość zabiegów dobierane są 
indywidualnie do potrzeb klienta. Systematyczne terapia utrwala 
działanie przeciwbólowe problematycznych części ciała. Masaż 
sportowy zalecany jest również jako zabieg profilaktyczny
wspomagający rekonwalescencję.
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PIELEGNACJA
FACE AND BODY CARE
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ROYAL SPA FOR TWO

Exclusive relaxaon ritual for two which brings total relaxaon 
and comfort to a red mind. The ritual is perfect for dry and 
mature skin thanks to the content of argan oil and extracts of 
macadamia and avocado seeds moisturizing the skin deeply and 
regenerang the epidermis. The use of 24-carat gold smulates 
the synthesis of collagen and firms the skin. The massage can be 
used before banquets because it emphasize the natural tan and 
leleaves a beauful, evening glow.

Ritual includes:
- unlimited stay in SPA & Wellness area
- goat’s milk bath
- Gold of Termy Krakowskie treatment
- argan relaxaon massage 

900 PLN
120 min.

PRICE:

900 PLN
120 min.

CENA:KRÓLEWSKIE SPA DLA DWOJGA

Ekskluzywny, relaksacyjny rytuał dla dwojga  wprowadzający 
umysł w stan błogości i ukojenia. Idealna ceremonia dla skóry 
suchej i dojrzałej. Dzięki zawartości oleju arganowego oraz 
wyciągów z nasion makadamii i awokado dogłębnie nawilża
i regeneruje naskórek. Kosmetyki wzbogacone zostały
oo 24-karatowe złoto, które pobudza syntezę kolagenu 
zwiększając tym samym napięcie i ujędrnienie skóry. Idealny jako 
zabieg bankietowy, który nie tylko podkreśli naturalną 
opaleniznę, ale również nada skórze złocistą poświatę.

Rytuał zawiera:
- nieograniczony dostęp do strefy SPA & Wellness
- kąpiel w kozim mleku
- zabieg pięlegnacyjny Złoto Term Krakowskich
- arganowy masaż relaksacyjny
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