
 

 
  

 

 

Jak powinien wyglądać? 
W luksusowym domku w lesie z prywatnym jacuzzi  

i z widokiem na basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą! 

Poniżej znajduje się kilka naszych propozycji, które na pewno zainteresują  
lub zainspirują przyszłą pannę młodą i jej przyjaciółki. 

 

Zrealizujemy każdy pomysł! 

Gwarantujemy, że ten wieczór zapamiętacie Panie do końca życia  
i będziecie go wspominały z ogromną radością! 

Tuż przed ślubem… zasługujecie na ostatnie chwile szaleństwa  

 

Wieczór Panieński 
Suknia wybrana, termin ślubu wyznaczony, ale żeby dopełnić tradycji  

i odpowiednio pożegnać tą, która opuszcza stan panieński i staje się szczęśliwą mężatką,  
niezbędny jest wieczór panieński! 

 



 

 
  

W pakiecie: 

 Nocleg* w Domku pod Papugami 
W domku znajdują się trzy dwuosobowe pokoje z łazienkami, 
przestronny salon z kominkiem połączony z aneksem kuchennym 
oraz prywatne jacuzzi. 
 

 na powitanie: owoce cytrusowe krojone  oraz butelka schłodzonego Prosseco 
 wyżywienie: obiadokolacja** i śniadanie 
 dostęp do strefy aqua: 

•    basen wewnętrzny z jacuzzi, przeciwprądem i kaskadą wodną 
•    basen zewnętrzny (w okresie letnim) 
•    sauna fińska 

 dostęp do strefy sportu: 
•    siłownia wewnętrzna i fit park 
•    wypożyczalnia rowerów 

 dostęp do Sali klubowej z bilardem, rzutkami i piłkarzykami 
 

 Zabiegi SPA z 10% rabatem 

Rezerwacje od niedzieli do piątku: 
Cena: 290 zł za osobę 
TORT GRATIS*** 

Uwagi dodatkowe: 
*cena pakietu obowiązuje przy rezerwacji dla minimum 6 osób 
**napoje płatne dodatkowo 
***Okrągły tort jogurtowy z malinami i z napisem ,,Wieczór Panieński” (1 kg)  

 

Wieczór Panieński 
Propozycja I 

 

Rezerwacje od piątku do niedzieli: 
Cena: 325 zł za osobę 

 



 

 
  

Wieczór Panieński LUX 
Propozycja II 

Uwagi dodatkowe: 
*cena pakietu obowiązuje przy rezerwacji dla minimum 6 osób 
**napoje płatne dodatkowo 
***Okrągły tort jogurtowy z malinami i z napisem ,,Wieczór Panieński” (1 kg)  

 

W pakiecie: 

 Nocleg* w Domku pod Papugami 
W domku znajdują się trzy dwuosobowe pokoje z łazienkami, przestronny salon 
z kominkiem połączony z aneksem kuchennym oraz prywatne jacuzzi. 
 

 na powitanie: owoce cytrusowe krojone  oraz butelka schłodzonego Prosseco 
 wyżywienie: obiadokolacja** i śniadanie 
 przekąski na wieczór:  

•    Deska wędlin gatunkowych z dodatkami: grzanki, masło, 
ćwikła, chrzan, musztarda, domowe marynaty 

•    Deska serów miękkich i twardych z dodatkami: krakersy, 
paluszki grissini, konfitura owocowa, świeże owoce 

•    Deska przekąskowa: krojone warzywa, marynowany 
dolmedes, domowe wrapsy, aromatyczne dipy 

 
 dostęp do strefy aqua: 

•    basen wewnętrzny z jacuzzi, przeciwprądem i kaskadą wodną 
•    basen zewnętrzny (w okresie letnim) 
•    sauna fińska 

 dostęp do strefy sportu: 
•    siłownia wewnętrzna i fit park 
•    wypożyczalnia rowerów 

 dostęp do Sali klubowej z bilardem, rzutkami i piłkarzykami 
 

 Zabiegi SPA z 12% rabatem 

Rezerwacje od niedzieli do piątku: 
Cena: 345 zł za osobę 
TORT GRATIS*** 

Rezerwacje od piątku do niedzieli: 
Cena: 360 zł za osobę 

 



 

Wieczór Panieński LUX SPA 
Propozycja III 

 

Uwagi dodatkowe: 
*cena pakietu obowiązuje przy rezerwacji dla minimum 6 osób 
**napoje płatne dodatkowo 
***Okrągły tort jogurtowy z malinami i z napisem ,,Wieczór Panieński” (1 kg)  

 

Rezerwacje od niedzieli do piątku: 
Cena: 455 zł za osobę 
TORT GRATIS*** 
Rezerwacje od piątku do niedzieli: 
Cena: 495 zł za osobę 

 

W pakiecie: 

 Nocleg* w Domku pod Papugami 
W domku znajdują się trzy dwuosobowe pokoje z łazienkami, przestronny salon 
z kominkiem połączony z aneksem kuchennym oraz prywatne jacuzzi. 
 

 na powitanie: owoce cytrusowe krojone  oraz butelka schłodzonego Prosseco 
 wyżywienie: obiadokolacja** i śniadanie 
 przekąski na wieczór:  

•    Deska wędlin gatunkowych z dodatkami: grzanki, masło, 
ćwikła, chrzan, musztarda, domowe marynaty 

•    Deska serów miękkich i twardych z dodatkami: krakersy, 
paluszki grissini, konfitura owocowa, świeże owoce 

•    Deska przekąskowa: krojone warzywa, marynowany 
dolmedes, domowe wrapsy, aromatyczne dipy 

 
 Zabiegi SPA 

•    Błogie odprężenie – relaksacyjny masaż całego ciała, wprowadzający w stan głębokiego 
relaksu. Celem masażu jest przywrócenie wewnętrznej równowagi, usunięcie napięć 
z ciała oraz regeneracja witalności. 

•    Sekret piękna - intensywny, idealnie oczyszczający skórę z głębokich zanieczyszczeń 
peeling złuszczający obumarły, zrogowaciały naskórek z całego ciała. Już po jednym 
zabiegu skóra staje się aksamitnie gładka i idealnie oczyszczona.  

 
 dostęp do strefy aqua: 

•    basen wewnętrzny z jacuzzi, przeciwprądem i kaskadą wodną 
•    basen zewnętrzny (w okresie letnim) 
•    sauna fińska 

 dostęp do strefy sportu: 
•    siłownia wewnętrzna i fit park 
•    wypożyczalnia rowerów 

 dostęp do Sali klubowej z bilardem, rzutkami i piłkarzykami 
 

 Zabiegi SPA z 12% rabatem 
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