NAŁĘCZÓW | BOŻE NARODZENIE I SYLWESTER
TERMY PAŁACOWE
Boże Narodzenie:
3 noclegi w terminie 23-26.12 lub 24-27.12.2018 r.
całodzienne wyżywienie
uroczysta Wieczerza Wigilijna z daniami tradycyjnymi
3 zabiegi odnowy biologicznej do wyboru spośród: kąpiel
aromatyczna, elektrostymulacja, okład fango, bicze szkockie, okład parafinowy na dłonie, masaż limfatyczny,
detox foot SPA
 masaż klasyczny częściowy (masaż pleców lub masaż głowy i karku)
 1 x seans w basenie białej glinki
 słodki poczęstunek świąteczny (po obiedzie 25.12.)
 nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium
 10% rabatu na usługi SPA
 zabieg pielęgnacyjny na twarz (do wyboru spośród: promienna twarz – maska rewitalizująca, maska
ujędrniająca lub maska algowa, masaż twarzy Clarins Touch, peeling kawitacyjny) lub zabieg pielęgnacyjny na
ciało (do wyboru spośród: peeling ciała, zabieg aromaterapeutyczny w kapsule, okład algowy, okład mineralny,
okład kokosowy, okład bawełniany lub trzy herbaty, strzyżenie z modelowaniem lub kompres na włosy)
 prezent powitalny w każdym pokoju – kosz produktów lokalnych (wino, Krówka Nałęczowska oraz kosmetyk)
 wizyta Świętego Mikołaja z prezentami dla dzieci
 kuracja wodami leczniczymi w Pijalni Zdrojowej
 20% rabatu na każdą dodatkową dobę
Apart. 2-os. VIP Apart. 2-os. VIP
Pok. 2-os. Pok. 1-os. Pok 2-os. LUX Pok. 1-os. LUX Apart. 2-os. Apart.1-os.
dla 2 os.
dla 1 os.





1650 zł

1000 zł

1950 zł

1150 zł

2250 zł

1300 zł

2350 zł

1400 zł

Sylwester
 3 noclegi w terminie: 29.12. – 1.01.
 całodzienne wyżywienie (bez kolacji dnia 31.12.2018 r.)
 6 zabiegów z odnowy biologicznej do wyboru spośród: kąpiel aromatyczna, elektrostymulacja, masaż
aquatonic, okład fango, bicze szkockie, okład parafinowy na dłonie, masaż limfatyczny, detox foot spa
 nieograniczony wstęp do kompleksu wodnego Atrium (sauna sucha, sauna mokra, dysze masujące, łóżka
bąbelkowe, gejzery, sztuczna rzeka, łabędzia szyja, jacuzzi)
 Zabawa Sylwestrowa w Clubie Atrium lub w Termach Pałacowych
 wydłużona doba hotelowa do 15:00 w dniu 1.01.
 10% rabatu na wszystkie usługi spa
 20 % rabatu na każdą dodatkową dobę hotelową dokupioną do pakietu (nocleg ze śniadaniem lub
wyżywieniem)
 darmowe Wi – Fi na terenie obiektu
Apart. 2-os. VIP Apart. 2-os. VIP
Pok. 2-os. Pok. 1-os. Pok 2-os. LUX Pok. 1-os. LUX Apart. 2-os. Apart.1-os.
dla 2 os.
dla 1 os.
2100 zł
1200 zł
2400 zł
1400 zł
2800 zł
1500 zł
3000 zł
1700 zł
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