
W celu umówienia zabiegów, prosimy
o kontakt pod nr.
668 891 968

lub
74 865 20 00

e-mail: recepcjaspa@zameknaskale.com.pl

PIELĘGNACJA STÓP I DŁONI
DELUX SPA DLA STÓP

(kąpiel stóp, peeling, skarpetki kolagenowe, masaż)
40 min | 90 zł

DELUX SPA DLA DŁONI
(kąpiel dłoni, peeling, rękawiczki kolagenowe, masaż)
40 min | 90 zł

HENNA BRWI I RZĘS Z REGULACJĄ
35 min | 80 zł

HENNA RZĘS
15 min | 50 zł

RYTUAŁY NA CIAŁO

GOLD & PEARLS - ZŁOTA KRÓLOWA
Holistyczna ceremonia pełna drogocennych składników, zaprojektowana dla 
koneserów, poszukujących wyjątkowych, luksusowych kuracjii unikalnych 
receptur upiększających. Sesję rozpoczyna rytualna kąpiel w złotym nektarze, 
która koi  zmysły, nawilża skórę i przygotuje na peeling oraz maskę ze złocistymi 
drobinkami i cząsteczkami bursztynu. Doznanie subtelnej rozkoszy zapewni 
relaksujący masaż. Skóra po zabiegu jest wyraźnie odmłodzona, ujędrniona, 
oprószona drobinkami złota i pereł. 
110 min | 350 zł (maska w kapsule SPA Jet + 30zł)

AZJATYCKA ROZKOSZ
Wyjątkowy peeling ciała na glince Bolus Alba i mieszance ziół azjatyckich, oraz 
masaż relaksacyjny na specjalnej mieszance olei aromatycznych. Zabieg działa 
oczyszczająco i wygładzająco na skórę, przywracając jej blask i zdrowy wygląd, 
oraz wprowadza w stan głębokiego relaksu.
80 min | 290 zł

KAWOWE WYSZCZUPLANIE
Masaż bańką chińską   działa wyszczuplająco i antycellulitowo. Aktywuje 
metabolizm, który potęgujemy peelingiem ciała na bazie kawy. Całość                                    
znakomicie przyśpiesza spalanie tłuszczu.
70 min | 270 zł

SPECJALISTYCZNY ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCO ANTYCELLULITOWY
BANDAŻE AROSHA W KAPSULE PIĘKNOŚCI

Zabieg przeznaczony dla kobiet, które zamierzają podjąć walkę z cellulitem                         
o jędrne ciało i piękną skórę. Substancje aktywne wspomagają redukcję 
zlokalizowanej tkanki tłuszczowej, modelują i wyszczuplają. Zabieg jest         
wykonywany w  kapsule SPA Jet.
50 min | 220 zł

WINOGRONOWO - JAŚMINOWE BACHANALIA
Flawonoidy zawarte w ekstrakcie ze skórek winogron mają zdolność                                                             
neutralizowania wolnych rodników. Odżywiają skórę, a także zwalczają 
skutecznie linie ekspresji i zmarszczki. Połączenie zapachu ekstraktuze skórek                  
z winogron z olejkiem jaśminowym tworzy cudowną nutę zapachową. Zabieg 
poprzedza peeling całego ciała.
50 min | 210 zł

ZABIEGI NA TWARZ
GOLDEN SKIN

Luksusowy rytuał odmładzający. Serię tworzą produkty wzbogacone o tak cenne 
składniki jak kawior, miód, chitosan, kwas hialuronowy, a także 24 karatowe 
złoto. Preparaty sprawiają, że skóra staje się bardziej elastyczna, pełna blasku, 
nawilżona, a także widocznie zregenerowana. Idealny dla wymagających kobiet, 
które stawiają jakość na pierwszym miejscu.
75 min | 350 zł

TIME CONTROL
Zabieg dedykowany skórze wymagającej regeneracji, opóźniający oznaki 
starzenia. Specjalna kompozycja zawiera: hormony roślinne,                                                        
wysokowartościowe oleje roślinne z ceramidami, kapsułki liftingujące                                      
z argileriną, koenzym Q10. 
65 min | 300 zł

KOJĄCE 
Zabieg dla cery naczyniowej i wrażliwej. Zmniejsza przepuszczalność naczyń 
krwionośnych, poprawia elastyczność naczyń włosowatych. Program zabiegowy 
oparty na naturalnych składnikach (rokitnik, wąkrota azjatycka, myszopłoch 
kolczasty, bluszcz pospolity, dziurawiec,kasztanowiec zwyczajny, oczar                                        
wirginijski, miłorząb japoński, alantoina). 
55 min | 250 zł

ENERGY C
Czyste witaminy C dają intensywny efekt ujędrniający. Witamina C aktywizuje 
powstawanie nowego kolagenu, tym samym, tkanki są wzmocnione,                                            
a elastyczność skóry poprawiona. Cera jest świeża i promienna z widocznym 
efektem ujędrnienia.
55 min | 180 zł

PURITY INTENS
Innowacyjna pielęgnacja do twarzy, szyi i dekoltu do cery zanieczyszczonej, 
tłustej i trądzikowej. Zabieg rozmiękcza i odblokowuje warstwę rogową, reguluje 
sebum, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, uspokaja skórę. 
55 min | 180 zł

HIALURONIC
Kwas hialuronowy o trzecim wymiarze. Alternatywa dla zastrzyków przeciwko 
zmarszczkom. Wszechstronny kwas hialuronowy w połączeniuz substancjami 
liftingującymi powoduje natychmiastowe ujędrnienie i nawilżenie. 
55 min | 180 zł

ALOESOWE UKOJENIE
Hydro maska gwarantuje nawilżenie, wygładzenie oraz poprawę witalności cery. 
Działa uspokajająco na zaczerwienioną i podrażnioną skórę.
50 min | 150 zł

Oferta SPA
 Zamek na Skale jest miejscem szczególnym, 
przesiąkniętym historią sięgającą XIV wieku oraz tradycją 
i doświadczeniem dziewięciu narodów zamieszkujących       

 W oryginalnych XVII wiecznych pomieszczeniach 
zaadaptowanych na ekskluzywne SPA, oferujemy                             
wyjątkowei niespotykane w innych miejscach zabiegi                       
w których wykorzystujemy naturalne preparaty oraz 
unikalne techniki



ZABIEGI NA TWARZ
GOLDEN SKIN

Luksusowy rytuał odmładzający. Serię tworzą produkty wzbogacone o tak cenne 
składniki jak kawior, miód, chitosan, kwas hialuronowy, a także 24 karatowe 
złoto. Preparaty sprawiają, że skóra staje się bardziej elastyczna, pełna blasku, 
nawilżona, a także widocznie zregenerowana. Idealny dla wymagających kobiet, 
które stawiają jakość na pierwszym miejscu.
75 min | 350 zł

TIME CONTROL
Zabieg dedykowany skórze wymagającej regeneracji, opóźniający oznaki 
starzenia. Specjalna kompozycja zawiera: hormony roślinne,                                                        
wysokowartościowe oleje roślinne z ceramidami, kapsułki liftingujące                                      
z argileriną, koenzym Q10. 
65 min | 300 zł

KOJĄCE 
Zabieg dla cery naczyniowej i wrażliwej. Zmniejsza przepuszczalność naczyń 
krwionośnych, poprawia elastyczność naczyń włosowatych. Program zabiegowy 
oparty na naturalnych składnikach (rokitnik, wąkrota azjatycka, myszopłoch 
kolczasty, bluszcz pospolity, dziurawiec,kasztanowiec zwyczajny, oczar                                        
wirginijski, miłorząb japoński, alantoina). 
55 min | 250 zł

ENERGY C
Czyste witaminy C dają intensywny efekt ujędrniający. Witamina C aktywizuje 
powstawanie nowego kolagenu, tym samym, tkanki są wzmocnione,                                            
a elastyczność skóry poprawiona. Cera jest świeża i promienna z widocznym 
efektem ujędrnienia.
55 min | 180 zł

PURITY INTENS
Innowacyjna pielęgnacja do twarzy, szyi i dekoltu do cery zanieczyszczonej, 
tłustej i trądzikowej. Zabieg rozmiękcza i odblokowuje warstwę rogową, reguluje 
sebum, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, uspokaja skórę. 
55 min | 180 zł

HIALURONIC
Kwas hialuronowy o trzecim wymiarze. Alternatywa dla zastrzyków przeciwko 
zmarszczkom. Wszechstronny kwas hialuronowy w połączeniuz substancjami 
liftingującymi powoduje natychmiastowe ujędrnienie i nawilżenie. 
55 min | 180 zł

ALOESOWE UKOJENIE
Hydro maska gwarantuje nawilżenie, wygładzenie oraz poprawę witalności cery. 
Działa uspokajająco na zaczerwienioną i podrażnioną skórę.
50 min | 150 zł

SANUS PER AQUAM
Z WODY DLA ZDROWIA

KĄPIEL - SEKRET WINNICY CHAMARE
Nie zawsze możemy tak blisko obcować z czerwonym winem, zażywać w nim 
kąpieli i dodatkowo je degustować. Zawarte w winie polifenole, substancje                          
o bardzo silnych właściwościach ochronnych obniżają poziom szkodliwych 
wolnych rodników, przeciwdziałają skutkom starzenia się skóry, która                                               
po zabiegu jest olśniewająco miękka i sprężysta.
30 min | 150 zł

KĄPIEL PIWNA
Kąpiele piwne rozjaśniają i nawilżają skórę, wypłukują toksyny, są zalecane przy 
łojotoku, suchej i pękającej skórze, trądziku i o czym dobrze wiedzą smakosze, 
podnoszą energię życiową. Do kąpieli w piwie, otrzymają Państwo do degustacji 
kufel złocistego trunku.
30 min | 140 zł

KĄPIEL LAWENDOWA
Lecznicza siła lawendy obniża ciśnienie krwi i zapobiega gromadzeniu się 
płynów w organizmie. Ma właściwości uspokajające oraz jest niezwykle 
skuteczna w pielęgnacji skóry.
30 min | 130 zł

KĄPIEL W AROMATYCZNYCH SOLACH
Kąpiele w solach relaksują oraz pomagają złagodzić napięcie mięśniowe, 
zmniejszają bóle, kręgosłupa, stawów i mięśni, a także dostarczają brakujących 
makro i mikroelementów. 
Aromaty: pomarańcza, arbuz, bambus, mango, czekolada.
30 min | 110 zł       

ZABIEGI DLA DWOJGA
SPA NA WYŁĄCZNOŚĆ

Prawdziwy relaks ma miejsce, kiedy posiadamy poczucie swobodyi komfortu nie 
zakłócanego przez przypadkowe osoby. Dla naszych gości udostępniamy na 
wyłączność basen, jacuzzi, łaźnię parową. W pakiecie butelka wina i pyszna 
przekąską. Zamknięta strefa SPA na wyłączność w godzinach 22.00 -24.00
300 zł | 2 os., 500 zł | 4 os.

ROMANTYCZNY MASAŻ DLA DWOJGA
Masaż wykonywany jest w jednym gabinecie, na dwóch stołach przez dwoje 
masażystów. Zależnie od Państwa potrzeb możemy wykonać masaż klasyczny 
lub relaksacyjny. Romantyczny masaż dla dwojga jest idealną receptą na udany 
romantyczny wieczór z bliską osobą.
50 min | 320 zł | 2 os.

RELAKS WE DWOJE
Dla Pana – masaż klasyczny 30 min, Dla Pani maska na łóżku wodnym SOFT 
PACK, które dostarcza wyjątkowego uczucia lewitacji i odprężenia oraz lepszego 
wchłaniania maski. W klimat relaksu i odprężenia wprowadzi Państwa seans                    
w grocie solnej z lampką wina.
50 min | 260 zł | 2 os. 

MASAŻE
ZAMKOWA UCZTA ZMYSŁÓW

Niezwykle odprężający autorski masaż „od stóp do głów” na specjalnej 
mieszance olei.
70 min | 230 zł

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Połączenie ciepłych kamieni z odpowiednimi technikami masażu jest 
zbawienne dla zmęczonego, zestresowanego ciała i umysłu każdego człowieka, 
relaksuje i regeneruje całe ciało.
25 min | 110 zł  50 min  | 220 zł.

MIODOWE OCZYSZCZENIE
Masaż całego ciała wykonywany na  miodzie wielokwiatowym, skutecznie 
modeluje sylwetkę, zwalcza cellulit i ujędrnia skórę.
25 min | 120 zł  50 min | 200 zł

MASAŻ ŚWIECĄ
Masaż ciepłą świecą aromatyczną sprawia, że skóra staje się nawilżona, gładka                     
i aksamitna w dotyku. Przynosi ukojenie skórze wrażliwej i poprawia jej kondycję.
25 min | 100 zł  50 min | 190 zł

MASAŻ BANKĄ CHIŃSKĄ
Jest jednym ze sposobów na pozbycie się  cellulitu. Stosuje się go również w celu 
poprawienia ogólnej kondycji skóry. Polega na wykorzystaniu próżniowego 
zasysania skóry i tkanek znajdujących się pod jej warstwą, co wspomaga krążenie 
limfy, a także ukrwienie. Ma również właściwości  lecznicze, przeciwbólowe.
45 min | 160 zł

AROMATYCZNY MASAŻ RELAKSACYJNY
Dzięki indywidualnie dobranej kompozycji zapachowej, podczas zabiegu 
pieszczone są wszystkie nasze zmysły. Ciało otulane jest aromatycznym, ciepłym 
olejkiem, który pozostawia skórę jedwabiście gładką i pachnącą.
25 min | 90 zł  50 min  | 160zł 

TRADYCYJNY MASAŻ KLASYCZNY
Masaż o charakterze leczniczym, regeneruje i wzmacnia mięśnie. Dodatkowym 
efektem masażu jest zmniejszenie bólu i napięć, a także głęboki relaks.
25 min | 90 zł  50 min  | 160zł

MASAŻ TWARZY SZYI I DEKOLTU
Masaż działa pobudzająco na układ krążenia, co przyczynia się do lepszego 
odżywienia i dotlenienia skóry oraz mięśni, a co za tym idzie– do poprawienia 
jakości skóry i sprężystości mięśni twarzy.
25 min | 80 zł

ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE NA CIAŁO
PEELING CIAŁA ŻURAWINOWA BOMBA WITAMINOWA

Wyjątkowy peeling, którego bazą są owoce świeżej żurawiny! Doskonale                             
pobudza mikrokrążenie oraz posiada właściwości detoksykacyjne. Flawonoidy                   
i witaminy zawarte w owocach żurawiny, odżywiają i chronią skórę przed utratą 
wody oraz czynnikami zewnętrznymi.
25 min | 130 zł*

PEELING SIŁA OWOCÓW
Peeling całego ciała na bazie skórek z czerwonych winogron szczepu Tempranillo. 
Wzmacnia naczynka, usuwa wolne rodniki i wzmacnia skórę. Dzięki zawartości 
kwasów owocowych oczyszcza skórę i pozostawia ją miękką i gładką.
25 min | 130 zł*

PEELING SOLNY
Peeling skutecznie oczyszcza z toksyn, a naturalne olejki esencjonalne odżywiają 
i wygładzają skórę, która po zabiegu będzie doskonale zregenerowana, pełna 
energii i blasku.
Aromaty: winogronowy, czekoladowy, mango, arbuz
25 min | 80 zł*

* Istnieje możliwość dodatkowego wykonania maski
na łóżku Soft Pack + 30 zł, lub kąpieli parowej 

w kapsule piękności Spa Jet. + 50 zł.


