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HotelS operated by

jesenná ponuka masáží
AUTUMN MASSAGE OFFER

Hotel si vyhradzuje právo obmedziť vstup na horskú pláž vzhľadom na obmedzenú kapacitu wellness centra. Vstup do jednotlivých častí je podmienený otváracím 
hodinám Grand Mountain Spa. / The hotel reserves the right to limit the access to the mountain beach due to the limited capacity of the wellness centre. The 
availability of individual sections depends on the opening times of the Grand Mountain Spa.

jesenný pleťový reštart
AUTUMN SkiN RESTART 75 min. 49 €
Starostlivo vybrané postupy, ktoré sú zamerané na špecifické potreby každého typu pleti. Pleť dostáva presne 
to, čo potrebuje, aby žiarila vitalitou. /Carefully selected methods and top-modern care can satisfy every type 
of skin and guarantee everything that it needs to glow with vitality. 

rituál božského poseidona 
POSEiDON´S RiTUAL 75 min. 49 €
Ošetrenie je prispôsobené všetkým typom pleti so sklonom k   nedokonalostiam. Prečisťuje pleť a zároveň reš-
pektuje jej rovnováhu. Výsledkom je svieža, rozjasnená a dokonale krásna pleť. / The treatment is adapted to 
all skin types prone to imperfections. it cleanses the skin, respects its balance and makes it look fresh, radiant 
and beautiful. 

vyhladzujúce anti-age ošetrenie 
ANTi-AGE wRiNkLE TREATMENT 75 min. 59 €
Jedná sa o kozmetické ošetrenie, ktoré obnovuje pevnosť a mladistvý vzhľad pokožky. Ďalej zlepšuje stavbu 
buniek a stimuluje regeneračné procesy tkaniva, ktoré omladzujú pokožku a normalizujú jej celkový vzhľad.  
/ The cosmetic treatment restores skin vitality and makes it look young. it improves the cell construction 
and stimulates tissue regeneration processes that rejuvenate the skin and normalise its looks. 

reflexná masáž chodidiel / FOOT REFLExOLOGy MASSAGE 40 min. 35 €
Uvoľňujúca masáž chodidiel teplým kamilkovým olejom privedie pocit úľavy pri kŕčoch. Masáž je spojená 
s teplým kúpeľom a hydratačným zábalom chodidiel. / The relaxing camomile oil foot massage relieves 
muscle spasms. The massage is combined with a warm bath and a hydrating foot pack.

tajomstvo starovekého egypta / THE MySTERy OF 
ANCiENT EGyPT 55 min. 55 €
Antistresová masáž chrbta teplým šalviovým olejom v kombinácii s teplým zábalom z morských rias.
Vonné látky obsiahnuté v šalviovom oleji pôsobia ako relaxant na telo aj myseľ. / Anti-stress hot sage oil 
back massage combined with hot sea algae pack. Sage oil aromas relax the body and mind.

exkluzívna ceremónia byliniek / EXCLUSIVE HERBS 90 min. 65 €
Jemná exkluzívna vôňa, ktorá Vás pomocou bylinkového kúpeľa s následnou uvoľňujúcou celotelovou ma-
sážou a zábalom chrbta ponorí do plnej relaxácie. Zanechá Vašu pokožku hebkú, jemnú a oddýchnutú.  
Plunge into absolute relaxation with a fragrant herbal bath and a following relaxing full-body massage and 
a back pack. The treatment makes the skin smooth, soft and relaxed. 
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THE POWER OF TATRA NATURE


