
 

 

 

  Witamy w Hotelu SPA **** Wieniawa. 

Życzymy miłego pobytu. 

Obsługa Hotelu Spa **** Wieniawa jest dla Państwa dostępna 

przez całą dobę. Służymy pomocą w każdej sprawie. 

 

Welcome in Hotel SPA **** Wieniawa. 

We wish You a nice stay in Hotel. 

The Staff of Wieniawa Spa ****Hotel is ready to help You any 
time You wish. 

Please do not hesitate to contact us in any matter. 

 

Telefony       Phone no 

  RECEPCJA  PAŁACU  400  PALACE  RECEPTION 

RESTAURACJA 402  RESTAURANT 

        403  BAR 

       407  SPA 

 
 
 



 

 

 
 
 

  

Telefony alarmowe 
 
998 – Straż pożarna    
997 – Policja    
999 – Pogotowie ratunkowe    
112 – Europejski numer alarmowy     
 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO 
 

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno 
używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie 
stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. 
 
Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 
     1.  W przypadku pożaru, zadymienia prosimy bezzwłocznie poinformować o tym    
 Recepcję,  tel. 400. 
     2.  Prosimy o podanie numer pokoju, w którym się Państwo znajdują i przekazanie   
 informacji  o zagrożeniu jakie ma miejsce. 

3. Prosimy o zachowanie spokoju, nie wpadanie w panikę i  postępowanie zgodnie z 
instrukcjami wydawanymi przez pracowników Hotelu oraz Straży Pożarnej. 

4.  Jeśli źródło ognia jest niewielkie (np. niedopałek papierosa) prosimy ugasić je 
samodzielnie, pod warunkiem, że nie narażą Państwo na szkodę własnego zdrowia i 
zdrowia osób znajdujących się w pobliżu. O zdarzeniu prosimy poinformować 
Dyrektora Hotelu bądź Recepcję. 

5. Jeżeli pożar powstanie w pokoju, w którym się Państwo znajdują, należy natychmiast 
opuść pokój dokładnie zamykając za sobą drzwi. W ten sposób unikniemy 
rozproszenia ognia na pozostałe części budynku. 



 

 

6.  Prosimy o włączenie przycisku alarmowego i przejście do recepcji wskazaną drogą 
ewakuacyjną. 

 Informację telefoniczną od recepcji prosimy przyjąć bez przeciągania I pytania o 
zbędne szczegóły. To znacznie wydłuża czas informowania o zagrożeniu pozostałych 
Gości Hotelu. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez 
Pracowników Hotelu. 

 W miarę możliwości prosimy o udzielenie pomocy poszkodowanym osobom. 
 
 
 

 Alarm call numbers 

 
998 – Fire guard 
997 – Police Depatrment   
999 – Rescue ambulance 
112 – European alarm number 
 
 

FIRE SAFETY INSTRUCTIONS 
 
Due to the fire safety requirements in the hotel rooms do not use any device powered by 
electricity, which is not part of room equipment. 
 
Because of your safety, please read the following information: 

1. In case of fire, smoke, please promptly notify the The reception, tel. 400. 
2.  Please indicate the number of the room where you are located and provide 

information  about the threat that is taking place. 
3. Please remain calm, not falling into panic and follow the instructions given by the 

staff of the hotel and the Fire Brigade. 
4. If the source of the fire is small (eg. Cigarette), please extinguish it yourself, 

provided that they do not put you to the detriment of their own health and the health 



 

 

of persons in the vicinity. Please notify the event to the Director of the Hotel or The 
reception. 

5. If a fire built in the room where you are, you should immediately leave the room 
carefully closing the door behind. In this way we avoid the dispersion of fire to other 
parts of the building. 

6. Please enable emergency button and go to the front desk indicated escape route. 
7. The information from the reception telephone please accept without dragging and 

questions about the unnecessary details. This greatly increases the time to inform 
about the threat  the other hotel guests. Please follow the instructions transmitted by 
the Hotel Employees. 

8. If possible, please provide aid to the injured persons. 
 
 
 
 

W trakcie pobytu w progach  SPA Hotel****Wieniawa 

mogą Państwo skorzystać z wielu dodatkowych usług: 

 Szef Kuchni serdecznie zaprasza do skosztowania doskonałych                                   

      potraw serwowanych w restauracji od 12:00 – 21:00 

 śniadanie podajemy w godz. 8.00 -11.00 

 zachęcamy do  odwiedzenia kameralnego Pubu, który znajduje się w 

     pałacowych podziemiach, gdzie będą mogli Państwo delektować 

     się doskonałymi trunkami  oraz spróbować wina z naszej małej 

     winiarni lub zrelaksować się przy kuflu chłodnego piwa 

 zapraszamy również do skorzystania z basenu  i  sauny 

 proponujemy szereg zabiegów Wellness oraz SPA 

 squash w Dworku SPA 



 

 

 kort tenisowy kryty oraz otwarty 

 symulator golfa Full Swing w Pałacu 

 dla naszych Gości dokonujemy rezerwacji Green Fee na polu golfowym   
 Sierra Golf Club z 15% rabatem 
 

 oferujemy pranie odzieży 

 zapewniamy dostawę kwiatów 

 zorganizujemy  spływ kajakowy lub wycieczkę rowerową po nieopodal 
położonej, malowniczej Puszczy Darżlubskiej, cena godzinnego 
wypożyczenia roweru wynosi 25 zł 

 prosimy o umieszczanie rzeczy wartościowych w sejfie lub w depozycie w 
Recepcji Hotelu 

 

Dear Guests, during Your stay in SPA Hotel****WIENIAWA 

we propose You many additional services: 

 the Chef invites You to Palace Restaurant where we serve European 
and Polish origin dishes 

 The restaurant is open from 12 a.m. til 9 p.m. 
 breakfasts are served from 8 a.m. til 11 a.m 

 come and see our cozy Drink Bar in the Palace cellars. We serve there 
many various alcohols and delicious wines or You can just watch TV 
drinking cold beer 

 we invite You to use swimming pool and sauna 

 SPA and Wellness treatments 

 Squash and tennis courts – indoor and outdoor 



 

 

 Golf Simulator in Palace 

 we provide flower delivery 

 we provide a laundry services 

 we organize canoe rides and bicycle rides – information at the 
reception desk 

 to protect Your valuables please put them in the safe in hotel room or 
in a safe deposit in Hotel front desk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel SPA Wellness zaprasza Państwa do klimatycznego, pełnego uroku i ciepła 
miejsca. 

Nasze Day SPA oferuje szereg zabiegów pielęgnacji ciała i urody. 
DAY SPA and Wellness in Hotel Wieniawa– 

the cosmetology treatments with exclusive cosmetics well known world’s  brands.  
Even the most tired, will find here relaxation, harmony and beauty. 

 
 
 

 GODZINY  OTWARCIA     OPENING  HOURS  
 

  
BASEN 

SWIMMING POOL 

 
SAUNY 
SAUNA 

 
GABINETY KOSMETYCZNE 

 I MASAŻU 



 

 

Poniedziałek   Monday 15.00 – 22.00 16.00 – 22.00 15.00 – 22.00 

Wtorek        Tuesday 15.00 – 22.00 16.00 – 22.00 15.00 – 22.00 

Środa       Wednesday 15.00 – 22.00 16.00 – 22.00 15.00 – 22.00 

Czwartek     Thursday 15.00 – 22.00 16.00 – 22.00 15.00 – 22.00 

Piątek           Friday 15.00 – 22.00 16.00 – 22.00 15.00 – 22.00 

Sobota         Saturday 10.00 – 22.00 10.00 – 22.00 10.00 – 22.00 

Niedziela          Sunday 10.00 – 22.00 10.00 – 22.00 10.00 – 22.00 

 
 

Listę zabiegów wraz z cennikiem znajdą Państwo w załączonym Menu Spa. Aby dokonać 
rezerwacji zabiegu prosimy o kontakt z 

Recepcją Spa – nr 407 
Recepcją Pałacu – nr 400 

Treatments list You will find in attache Spa Menu. To make a reservation please contact us 
at Spa Reception – 407 

or Hotel Reception - 400 

 

 

 

 

A b c   SPA 

1. Przybycie do Recepcji SPA  , 5-10 min przed planowaną godziną zabiegu. 
2. Przed wejściem na zabieg , prosimy o zdjęcie biżuterii oraz zegarków 
3. Polecamy wcześniejszą rezerwację terminu zabiegów w Recepcji SPA Tel 407 
4. Przed masażem rekomendujemy wizytę w saunie. Skóra będzie lepiej przyswajała składniki aktywne 

zabiegów. 
5. Po zabiegach kosmetycznych nie polecamy wizyty w strefie basenu oraz saun. 
6. Nasze SPA jest miejscem wolnym od telefonów komórkowych, dlatego prosimy o ich wyłączenie w 

strefie SPA. 
7. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w godz. 15.00-21.00. 
8. W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o poinformowanie terapeuty SPA o dolegliwościach 

zdrowotnych oraz leczeniu medycznym, w czasie konsultacji przed zabiegiem. 
9. Jeśli jesteście Państwo pierwszy raz w naszym SPA prosimy o zgłoszenie tego w recepcji SPA, z 

przyjemnością pokażemy Państwu nasze centrum SPA. 



 

 

10. Basen jest do Państwa dyspozycji w godzinach 15.00-21.00. W czasie zajęć zorganizowanych 
dostępność basenu może być ograniczona. Ręczniki na basen oraz strefę saun są dla Państwa w recepcji 
SPA. 

11. Zapraszamy do relaksu w barze przy recepcji SPA. Serwujemy potrawy oraz napoje fit oraz wellness. 
12. Nasz personel czeka na Państwa uwagi oraz propozycje w recepcji SPA 
13. Bez kosztowa anulacja rezerwacji zabiegów, możliwa jest na 3 godziny, przed planowaną godziną 

zabiegów. Jeśli rezerwacja nie zostanie anulowana w podanym terminie, obciążone zostanie 100% 
wartości zaplanowanych zabiegów 

14. Spóźnienie na zabieg, będzie powodowało skrócenie czasu jego wykonania o czas spóźnienia. 

1. Arrival at the SPA reception, 5-10 minutes before the scheduled treatment. 
2. Before entering the procedure, please take off Your jewelery and watches. 
3. We recommend early booking treatments in the spa reception Phone no 407 
4. Before the massage, we recommend to visit sauna. The skin will be better assimilated active ingredients 

during treatments. 
5. After cosmetic procedures do not visit the pool and sauna area. 
6. Our spa is a place free from cell phones, so please disable them in the spa area. 
7. We are available daily from 3 p.m.till 9 p.m. 
8. For your safety, please inform the therapist spa with medical problems and medical treatment at the 

 time of consultation prior to the procedure. 
9. If you are for the first time in our Spa, please report it to the spa reception desk, we will be pleased to 

 show you around our SPA centre. 
10. The pool is at your disposal at 3 p.m. till 9 p.m., excluding aqua classes when pool availability could be 

limited. Towels for the swimming pool and sauna are   available at the spa reception desk. 
11.      WE INVITE YOU to spend a relaxing time in the Spa Bar. We serve light dishes and drinks. 
12. Our staff is waiting for your comments and suggestions at SPA reception 
13. Free cancellation of Your treatment  is possible till three hours before the scheduled treatment. If the 

 reservation was cancelled after that time there will be 100% charge of the planned treatment 
14. Delay for the treatment will result with shortening time of that  treatment. 

 

 

 

 

SPORTOWA WIENIAWA                   SPORT  IN  WIENIAWA 

1. KORT KRYTY /oświetlony, ogrzewany/ TENNIS COURT  /indoor, heated/ 

  *poniedziałek - piątek  monday - friday        6.00-16.00 75,00zł/godz.  75 PLN per hour 

               16.00-23.00  75,00zł/godz.  75 PLN per hour 



 

 

 *sobota - niedziela, święta  saturday - sunday, holidays  75,00zł/godz.  75 PLN per hour
  

2. KORT KRYTY /bez ogrzewania/ TENNIS COURT  /indoor, withour heating/ 

 *poniedziałek - piątek  monday - friday      6.00-16.00   45,00zł/godz.  45 PLN per hour 

               16.00-23.00    50,00zł/godz.  50 PLN per hour 

 *sobota - niedziela, święta  saturday - sunday, holidays   50 ,00zł/godz.  50 PLN per hour
  

3. KORT ODKRYTY /outdoor tennis court/                                            30,00zł/godz.   30PLN per hour 

 

4. SQUASH 

 *poniedziałek – piątek   monday - friday       9.00-16.00             30,00zł/godz.  30 PLN per hour 

                   16.00-21.00              45,00zł/godz.  45 PLN per hour 

*sobota - niedziela, święta  saturday - sunday, holidays             45,00zł/godz.  45 PLN per hour

  

5. MINIGOLF                    40,00zł/godz./4os. 40 PLN per hour/4 persons 

6. BOISKO UNIWERSALNE / universal court/     30,00zł/godz.  30PLN/ per hour 

7. WYNAJEM SPRZĘTU  /hire of equipment/ 

- rakieta do tenisa /tennis racket/                                                                  10,00zł 10 PLN 

-rakieta do squash /squash racket/                    10,00zł         10 PLN 

-zestaw piłek  /set of tennis balls/                  10,00zł           10 PLN 

-piłka do gry, unihokej /ball, unihock/                 20,00zł           20 PLN 

-kaucja za wynajem sprzętu /deposit of the hire of equipment/  100,00zł         100 PLN 

 

 

 



 

 

 
 

 

WAŻNE TELEFONY     IMPORTANT PHONE NUMBERS 

Pogotowie Medyczne    Falck  Emergency 
Wejherowo, ul. Gdańska 47   tel. 58 672 17 68 

 
Apteka Dbam o Zdrowie  Całodobowa   24h Pharmacy  

 Wejhera 3, Wejherowo, tel. 058 6721470 

 

WAŻNE INFORMACJE     IMPORTANT INFORMATION 

   Apteczka ze środkami pierwszej pomocy znajduje się w recepcji. 
     First aid kit is available  at the reception. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SPA Hotel **** Wieniawa zaprasza 

do Pałacowej Restauracji 
czynnej w godzinach od 12.00 do 20.00 

oraz w godzinach 12.00 do 21.00 w sezonie letnim. 
Zapraszamy również do kameralnego Baru 

 w piwnicach Pałacu. 
 

SPA Hotel **** Wieniawa invites You 
To Palace Restaurant 

From 12 a.m. to 8 p.m. 
And from  12 a.m. to 9 p.m. 

 in summer season. 
We also invite You to our cameral Bar. 

 
DRODZY GOŚCIE 

 
OFERUJEMY PAŃSTWU USŁUGI TRANSPORTOWE. 

ORGANIZUJEMY TRANSFERY : 
LOTNISKO – HOTEL – LOTNISKO, 

BAZA PROMOWA – HOTEL – BAZA PROMOWA, 
HOTEL – POLE GOLFOWE – HOTEL LUB Z INNEGO WYBRANEGO MIEJSCA. 

 
DYSPONUJEMY SAMOCHODAMI OSOBOWYMI ORAZ BUSAMI DO 20 OSÓB. 

 
REZERWACJA POD NUMEREM 400 

* 
 

DEAR GUESTS 
 

WE OFFER YOU TRANSFER SERVICE: 
AIR PORT – HOTEL – AIR PORT, 

FERRY TERMINAL – HOTEL – FERRY TERMINAL, 
HOTEL – GOLF CLUBS – HOTEL OR ANY PLACE YOU WISH. 

 



 

 

WE CAN ARRANGE PERSONAL CARS OR STATION WAGON UP TO  
20 PERSONS. 

 
RESERVATION- PHONE 400 

 

 
ROOM   SERVICE  MENU* 

 

P R Z Y S T A W K I        A P P E T I Z E R S 
 
 Tatar ze śledzia ze śliwkami z musem chrzanowym      25 PLN 
  Herring tartare with plums with horseradish mousse 
 
 

Z U P Y       S O U P S 

 Krem z pomidorów z grzankami  (200ml)               25 PLN 
  Cream of tomatoes with toasts 
 
 
 Zupa rybna „Wieniawa” z kawałkami wędzonego łososia (200ml)                             25 PLN 
  „Wieniawa” fish soup with pieces of smoked salmon 
 

  
 

NAPOJE GORĄCE   HOT DRINKS 

1. Cafe crème   150ml  12 
PLN 

2. Espresso       30ml 11 
PLN 

3. Cafe Latte    200ml                                                                                              14 PLN 

4. Herbata Richmont  450ml 15 
PLN 

 

NAPOJE  ZIMNE     COLD  DRINKS 

1. Fuzetea napój herbaciany 250ml 9 
PLN 



 

 

2. Coca-cola, Kinley, Sprite, Fanta  250ml 9 
PLN 

3. Cappy sok Cappy juice 250ml 9 
PLN 

 

PIWO  BEERS 

1.  Lech, Tyskie, 500ml 14 
PLN 

2.  Lech, Tyskie, 300ml 12 
PLN 

 

* Powyższe ceny nie zawierają opłaty room service, która wynosi 20% wartości. Room service czynny 24h na dobę. 

    Prices don't include room service which is 20% of the price. Room service is open 24 hours a day.  

 
DRODZY GOŚCIE 

 
OFERUJEMY PAŃSTWU USŁUGI TRANSPORTOWE. 
ORGANIZUJEMY TRANSFERY : 
LOTNISKO – HOTEL – LOTNISKO, 
BAZA PROMOWA – HOTEL – BAZA PROMOWA, 
HOTEL – POLE GOLFOWE – HOTEL LUB Z INNEGO WYBRANEGO MIEJSCA. 
 
DYSPONUJEMY SAMOCHODAMI OSOBOWYMI ORAZ BUSAMI DO 20 OSÓB. 

 
REZERWACJI PROSIMY DOKONYWAĆ 

W RECEPCJI HOTELU / TEL. 400 / 
 
 

* 
 
 

DEAR GUESTS 



 

 

 
WE OFFER YOU TRANSFER SERVICE: 
AIR PORT – HOTEL – AIR PORT, 
FERRY TERMINAL – HOTEL – FERRY TERMINAL, 
HOTEL – GOLF CLUBS – HOTEL OR ANY PLACE YOU WISH. 
 
WE CAN ARRANGE PERSONAL CARS OR STATION WAGON UP TO  
20 PERSONS. 

 
MAKE YOUR RESERVATION 

AT THE RECEPTION DESK – PHONE 400 
 
 

 
 

 
 

REGULAMIN BASENU HOTELU SPA WIENIAWA 

 

1. Basen jest dostępny dla gości hotelowych wg ustalonych z recepcją opłat oraz dla gości z zewnątrz wg 
cennika korzystania z kompleksu basenowego. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się 
zajęcia zorganizowane,   
podczas których zostaje wyłączona z dostępności część niecki. 

2. Przed wejściem na teren hotelowego SPA należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz 
instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie 
hotelowego SPA. 

 
3. Przed wejściem na halę basenu użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z przebieralni tj. do 

zamiany obuwia na czyste obuwie plażowe, pozostawienia okryć wierzchnich, przebrania się w strój 
kąpielowy / kąpielówki. 

 
4. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, zegarki itp.) 

oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria). Zaleca się pozostawienie 
cennych przedmiotów w domu lub  w pokoju hotelowym celem zmniejszenia ryzyka kradzieży. Za rzeczy 
zaginione lub skradzione obsługa Hotelu SPA Wieniawa nie ponosi odpowiedzialności.   

 



 

 

5. Przed korzystaniem z kompleksu basenowego należy skorzystać z prysznica oraz dokonać dezynfekcji 
stóp. 

 
6. Z prysznica należy korzystać  po każdorazowym skorzystaniu z toalety. 

 
7. Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów / artykułów 

ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach). 
 

8. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 15 
 bez opieki osoby dorosłej. 

9. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach. 
10. Dzieci mogą korzystać z basenu tylko pod opieką opiekuna prawnego. 

 
11. Z basenu nie wolno korzystać osobom które: 

 są nietrzeźwe lub są pod wpływem środków odurzających, 
 są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych, 
 chorują na górne drogi oddechowe lub posiadają trudności w oddychaniu, 
 posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybica, liszaje, 
 są uczulone na środki dezynfekujące, 
 posiadają choroby układu wydalania, 
 cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia, 
 cierpią na padaczkę, 
 chorują na choroby zakaźne. 

 
12. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, 

powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. 
Hotel SPA Wieniawa nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z 
basenu przez te osoby. 

 
13. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się: 

 biegania, wtrącania do wody innych użytkowników, 
 wchodzenia na balustrady, murki oraz inne urządzenia niesłużące do tego celu, 
 skoków do wody, skoków z murków, balustrad lub innych fragmentów konstrukcji obiektu, 
 stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, 
 używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony, 
 spożywania napojów alkoholowych, 
 palenia papierosów, 
 spożywania żywności oraz żucia gumy na terenie hal basenowych poza barem i strefą do tego 

wyznaczoną, 
 wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nieprzeznaczonych, 
 niszczenia wyposażenia, 
 zanieczyszczania wody basenowej, 



 

 

 wszczynania fałszywych alarmów, 
 pozostawiania małych dzieci bez opieki. 

14. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialności ponosi opiekun 
grupy. 

15. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w 
basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun dziecka.   

16. Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia i uszkodzenia 
sprzętu i wyposażenia. 

17. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nieoddane do depozytu, właściciel obiektu nie ponosi 
odpowiedzialności. 

18. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem 
regulaminu pływalni. 

19. W sprawach spornych nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne 
kodeksu cywilnego.      

 
 
 
 
 

   Dyrektor Spa Hotel**** Wieniawa 
 
 
 

Elżbieta Pohl-Duczmal          

 

 

Rekowo Górne; 10 czerwca 2017r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ I PAROWEJ 

1. Sauna jest integralną częścią basenu i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz 
niniejszy Regulamin. Przed wejściem do sauny suchej oraz parowej należy zapoznać się i stosować do 
zasad niniejszego regulaminu. 

2. Przebywanie na terenie basenu i strefy saun może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą personelu SPA – 
recepcjonisty SPA. 

3. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało z wody basenowej i wytrzeć je do sucha. Osoby 
niekorzystające z basenu powinny wziąć prysznic, umyć ciało mydłem, przed wejściem do sauny 



 

 

4. Do sauny parowej wchodzimy nago lub w bawełnianym stroju kąpielowym. SIADAMY NA RĘCZNIKU, 
bezpośrednio na ławie. 

5. Z sauny suchej należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Przebywanie w niej w stroju innym niż 
bawełniany może spowodować jego zniszczenie. Wejście do sauny w ręczniku, który należy owinąć 
wokół pasa i na nim siadać w saunie. 

6. W saunie suchej należy używać ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z 
powierzchnią drewnianą. W saunie suchej należy siadać wyłącznie na ręczniku oraz trzymać na nim 
stopy. 

7. Przed wejściem do sauny należy przed drzwiami do niej pozostawić obuwie basenowe. 

8. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w biżuterii, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych. 

9. W saunie może przebywać jednocześnie 10 osób. 

10. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami. Skóra powinna 
być czysta i pozbawiona jakichkolwiek kosmetyków. 

11. Z sauny NIE MOGĄ korzystać osoby: 

- cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza 
(przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku, nadciśnienie, żylaki, 
wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, 
ogniska zakaźne, np. ból zęba) oraz kobiety w ciąży 

- osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

- Dzieci do lat 16 bez opiekuna 

- kobiety w czasie menstruacji. 

- osoby, które w okresie 5 dni, poprzedzających wizytę w saunie farbowały włosy 

12. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy 
skonsultować się z lekarzem. 

13. Z sauny mogą korzystać tylko osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania 
z niej. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie  SPA HOTEL **** WIENIAWA nie ponosi 
odpowiedzialności. 

14. Z sauny suchej MOGĄ korzystać osoby: 

- z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów 

- młodzież od 16 do 18 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 



 

 

- osoby powyżej 18 roku życia 

15. Zabrania się polewania pieca wodą lub jakimkolwiek innym środkiem chemicznym a jedyną 
osobą mogącą polewać wodą piec jest pracownik SPA będący na zmianie w recepcji SPA 

16. W saunie parowej należy zachować ostrożność i zwrócić uwagę na dysze, które znajdują się na dole 
ław. 

17. Dopuszczalna, ze względów bezpieczeństwa, temperatura saunie suchej to 85°C 

18. Dopuszczalna, ze względów bezpieczeństwa, temperatura saunie parowej to 40°C 

19. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla 
organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia. 

20. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć o ochłodzić pod natryskiem  dobierając odpowiednią 
dla siebie temperaturę wody. Można schłodzić się również lodem, który znajduje się naprzeciwko saun. 
W przerwie po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu 
płynów w organizmie. Polecamy relaks, min. 15min., w Sali Relaksu, usytuowanej przy saunach. 

21. Na terenie sauny zabrania się: 

- wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu innym niż basenowe 

- biegania po terenie  i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów 

- wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun niesłużące do tego celu, 
- dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych 
- wnoszenia do pomieszczeń saun jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych 
- wnoszenia lodu do pomieszczeń saun 
- wnoszenia na teren  sauny oraz spożywania napojów alkoholowych, 
- wnoszenia na teren sauny własnego jedzenia i napojów 
- palenia tytoniu na tarasach sauny, 
- niszczenia i uszkadzania wyposażenia, 
- używania telefonów komórkowych. 
- nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego za społecznie nieprzyzwoite lub obraźliwe 

22. Picie wszelkich napojów, dopuszczalne jest jedynie w strefie poczekalni w recepcji SPA. 
W  innym miejscu sauny oraz strefy relaksu jest ono ZAKAZANE 

 
Dyrektor Spa Hotel**** Wieniawa 

   Rekowo Górne; 10 czerwca 2017r.         Elżbieta Pohl-Duczmal 

 

TELEFON   PHONE CALLS 



 

 

Aby wykonać połączenie wychodzące prosimy wybrać numer 1..., następnie numer 
kierunkowy oraz wybrany numer telefonu. 
 
To make an outgoing call, please select the number 1... and country code before the dial. 

 
 

WAŻNE TELEFONY     IMPORTANT PHONE NUMBERS 

Pogotowie Medyczne    Falck  Emergency 
Wejherowo, ul. Gdańska 47   tel. 58 672 17 68 

 
Apteka Dbam o Zdrowie Całodobowa   24h Pharmacy  

 Wejhera 3, Wejherowo, tel. 058 6721470 

 

WAŻNE INFORMACJE     IMPORTANT INFORMATION 

Apteczka ze środkami pierwszej pomocy znajduje się w recepcji. 
First aid kit is available  at the reception. 
 
 


