


MASAŻ
MASAŻ UWALNIAJĄCY NAPIĘCIA

KOJĄCY SZUM DRZEW 

LEŚNE ZIOŁA  

WAVEBALANCE MOBILIZACJA   

Masaż całego ciała wykorzystujący techniki masażu klasycznego, 
 uwalnia ciało od bólu i napięć

Plecy i kark 35 min 150 zł

Wybrane partie ciała 55 min 210 zł

Całe ciało 85 min 280 zł

Relaksacyjny autorski masaż naszych terapeutów wykonywany na 
ciepłym, aromatycznym oleju 

Całe ciało 55 min 210 zł

Całe ciało i twarz 80 min 260 zł

Rewitalizujący i niwelujący napięcie mięśniowe 
masaż stemplami ziołowymi przygotowywanymi 
przez naszych terapeutów z mazurskich ziół  

55 min 290 zł

Masaż stemplami ziołowymi całego ciała 
połączony z liftingującym masażem twarzy 80 min 320 zł

Wavebalance to holistyczna terapia łącząca 
w sobie techniki różnorodnych masaży 
i elementów jogi

55 min 190 zł

MASAŻ DLA DZIECKA

30 min 100 zł



WAVEBALANCE RYTUAŁ  

MOC KAMIENI   

ŹRÓDŁO

Intensywnie relaksacyjny rytuał olejowy 
wykorzystujący masaż, terapię dźwiękiem 
i ciepło

75 min 240 zł

Masaż kamieniami wulkanicznymi, 
rozgrzewający, przynoszący ulgę i spokój dla ciała 55 min 260 zł

Hydromasaż całego ciała wykonywany 
na łóżku wodnym 30 min 110 zł

LETNIA ŁĄKA

W STRONĘ SŁOŃCA 

Hydromasaż całego ciała połączony 
z dobroczynnymi właściwościami aromaterapii 30 min 130 zł

Hydromasaż całego ciała połączony 
z leczniczymi właściwościami światła 
i aromaterapią

30 min 130 zł

GŁĘBIA JEZIORA – FLOATING 

Głęboka sesja relaksacyjna w środowisku 
wodnym. Deprywacja sensoryczna polega na 
odcięciu człowieka od bodźców zewnętrznych, 
pozwala ukoić nerwy, zmysły i uzupełnić 
niedobory magnezu

40 min 150 zł



ZABIEGI NA CIAŁO I RYTUAŁY 
LEŚNE RUNO 

HARMONIA LASU 

MOC BŁOTA I TORFU

ZŁOTA ŁANIA

LEŚNY RYTUAŁ SPA

SZLACHETNY JELEŃ

Peeling ciała dobrany do twoich potrzeb 
i preferencji (cukrowy lub solny) 50 min 180 zł

Oczyszczająco-detoksykujący rytuał hammam 75 min 240 zł

Ujędrniający i uelastyczniający zabieg na ciało 
z wykorzystaniem solnego peelingu, błotnego 
okładu newralgicznych partii ciała i masażu 
na zakończenie 

75 min 290 zł

Wyjątkowy rytuał na twarz i ciało 
o właściwościach regenerujących odżywczych 
i przeciwstarzeniowych. Dodatkowo właściwości 
aromaterapeutyczne ukoją umysł i ciało

110 min 490 zł

Autorski rytuał nawilżająco-odżywczy na całe 
ciało (peeling, maska, przemasowanie ciała) 75 min 270 zł

Rytuał dla Panów. Regenerujący i wyciszający 
masaż całego ciała i twarzy 110 min 490 zł



ZABIEGI NA TWARZ
MASAŻ TWARZY  

NAWILŻENIE  

OCZYSZCZENIE  

Liftingujący masaż twarzy z elementami kobido 55 min 220 zł

Dla każdego rodzaju skóry potrzebującej 
nawilżenia i regeneracji 60 min 260 zł

Dla cery problematycznej z rozszerzonymi 
porami i potrzebującej regulacji wydzielania 
sebum

60 min 290 zł

UKOJENIE

Dla skóry wrażliwej, reaktywnej i podrażnionej 60 min 290 zł

REWITALIZACJA

ANTI - AGE

Dla skóry pozbawionej blasku, 
zmęczonej i szarej 75 min 350 zł

Dla skóry potrzebującej liftingu 
i działania przeciwzmarszczkowego 110 min 450 zł



BELARIUM - STREFA NA WYŁĄCZNOŚĆ

ROSARIUM - STREFA NA WYŁĄCZNOŚĆ

BELARIUM SPA

ROSARIUM SPA

1 osoba 1,5 h  390 zł 

2 osoby 1,5 h  650 zł 

4 osoby 1,5 h  1200 zł 

1 osoba 1,5 h  350 zł 

2 osoby 1,5 h  600 zł 

4 osoby 1,5 h  800 zł 

RYTUAŁ VIP ROOM

Peeling solny, okład błotny w łaźni parowej, aromatyczna herbata, woda

Seans w saunie różanej, kąpiel w jacuzzi, 
aromatyczna herbata, woda, owoce

BELARIUM SPA GOLD

SEANS W ŁAŹNI BŁOTNEJ RASUL

1 osoba 2,5 h  450 zł 

2 osoby 2,5 h  850 zł 

1 osoba 40 min  120 zł 

2 osoby 40 min  180 zł 

Peeling solny, okład błotny w łaźni parowej, 
masaż całego ciała 55min, prosecco, aromatyczna herbata, woda



ROSARIUM & BELARIUM SPA 
NA WYŁĄCZNOŚĆ 

GOLD

PLATINIUM

ROSARIUM SPA GOLD

1 osoba 2,5 h  420 zł 

2 osoby 2,5 h  850 zł 

2 osoby 2,5 h  900 zł 

2 osoby 3,5 h  1300 zł 

Seans w saunie różanej, kąpiel w jacuzzi, masaż całego ciała 55 min, 
aromatyczna herbata, woda, owoce

Seans w saunie różanej, okład błotny w łaźni parowej, kąpiel w jacuzzi, 
masaż całego ciała 55min, aromatyczna herbata, woda, owoce

Seans w saunie różanej, okład błotny w łaźni parowej, kąpiel w jacuzzi, 
peeling całego ciała, masaż częściowy wybranej partii ciała 30 min, 

aromatyczna herbata, woda, owoce

Strefę Rosarium i Belarium udostępniamy na wyłączność. 
Jest to idealne miejsce na relaks w gronie przyjaciół. 

Maksymalna liczba osób w strefi e VIP to 10.

Istnieje możliwość przygotowania przystawek oraz napoi 
do wyboru z karty menu restauracji



STREFA 
RELAKSU 

Jednorazowe nielimitowane 
wejście do strefy Wellness   
(basen rekreacyjny, sauna 

fi ńska, łaźnia parowa, 
grota solna z tężnią, strefa 

wypoczynku)

95 zł



LEŚNY DOMEK

Sauna, balia, jacuzzi od 1 do 4 osób 2 h  550 zł 

Sauna, balia od 1 do 4 osób 2 h  390 zł 

Balia staropolska od 1 do 4 osób 2 h  350 zł 

Sauna sucha od 1 do 4 osób 2 h 250 zł

Jacuzzi od 1 do 4 osób 40 min. 100 zł

* każda kolejna osoba 
+ 100 zł / 2h 

nad brzegiem jeziora



87 555 90 90

+48 698 652 246

e-mail: spa@zlotalania.pl

www.zlotalania.pl


