
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten wyjątkowy dzień dla przyszłej Panny Młodej wymaga odpowiedniego przygotowania. Zacznijcie je od 

wieczoru panieńskiego w GrandHotel Tiffi! Czeka was wiele przyjemnych chwil razem i dla każdej osobno. 

Pakiet obejmuje: 

 nocleg w pokoju Superior Lake View w formule well inclusive z pakietem kulinarnym (ekskluzywny bufet 

śniadaniowy i obiadokolacja) 

 jeden pakiet zabiegów SPA 120 min dla każdej z Pań do wyboru:  

1. Pakiet oczyszczający i ujędrniający 120 min czyli Odświeżająca 20 min. kąpiel Verbena w połączeniu z 30 min. 
peelingiem ciała z masłem Shea, który silnie nawilża i delikatnie usuwa martwe komórki, przygotowując skórę do 70 
min. ujędrniającego masażu Slimming z użyciem olejku migdałowego. 

2. Pakiet relaksacyjny 120 min czyli 20 min. lawendowa kąpiel połączona z 20 min. refleksologicznym masażem stóp, 
zakończonym 80 min. aromaterapeutycznym masażem olejkami eterycznymi wg. Państwa wyboru. 

3. Pakiet odmładzający 120 min, czyli Orzeźwiająca 20 min. kąpieli Verbena, po niej 20 min. stymulujący receptory 
refleksologiczny masaż stóp z użyciem 100% masła Shea, a na koniec 80 min. masaż Lomi Lomi/ Deep Tissue, który 
pobudzi krążenie, uelastyczni stawy, przynosząc uczucie lekkości i ogólnego rozluźnienia ciała. 

4. Pakiet Tiffi SPA 120 min, czyli ekskluzywny pakiet zabiegów Tiffi, zawierający 15 min. kojącą zmysły lawendową 
kąpiel oraz 90 min. masaż Tiffi Fusion, gdzie dobrana zostanie specjalna technika masażu, która spełni Państwa 
wymagania. Całość pakietu dopełni 15 min. luksusowy masaż twarzy z elementami relaksacyjnymi i odprężającymi. 

W formule well inclusive zawiera się: 

 drink powitalny  

 20% rabat na dodatkowe zabiegi SPA 

 wczesne zameldowanie od godz. 12:00 oraz późne wymeldowanie do godz. 18:00 

 nieograniczony dostęp do strefy wellness (basen, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa, sala gym i 

fitness) 

 zajęcia z jogi prowadzone przez joginkę z Tybetu 

 bezpłatne wynajęcie kijków do nordic-walking 

 możliwość skorzystania z rowerów hotelowych – 3h/osoba 

 możliwość skorzystania z kortów tenisowych – 3h/osoba 

 program aktywności i atrakcji hotelowych zgodnie z harmonogramem tygodnia 

CENA PAKIETU  

 1 osoba w pokoju 1-osobowym Superior Lake View – 999 PLN 

 2 osoby w pokoju 2-osobowym Superior Lake View – 1790 PLN 

WIECZÓR PANIEŃSKI 

„GRAND MOMENTS” 
 

1 nocleg / 2 dni 

 

Odprężenie, odmłodzenie i odrobina luksusu 

przed wielkim dniem dla Panny Młodej i jej 

przyjaciółek! 


