
 

Oferta masaży i zabiegów SPA w Hotelu New Wave w 

Wiśle 

MASAŻE 
Czas 

trwania 
Cena 

Masaż klasyczny pleców 20 min. 70,- 
Masaż klasyczny całego ciała 45 min. 120,- 
Masaż leczniczy kręgosłupa 20 min. 90,- 
Masaż leczniczy całego ciała 45 min. 180,- 
Masaż relaksacyjny 45 min. 110,- 
Masaż odchudzający z wykorzystaniem tradycyjnej 
bańki chińskiej 

45 min. 160,- 

Masaż twarzy 20 min. 70,- 
Masaż aromaterapeutyczny 45 min. 140,- 
Masaż gorącymi kamieniami 45 min. 180,- 
Masaż na cztery ręce 45 min. 220,- 
Masaż relaksacyjny podwójny dla par z lampką wina 45 min. 260,- 
Masaż relaksacyjny ciepłymi olejami 45 min. 120,- 
Masaż głęboko nawilżający z wykorzystaniem masła 
Shea- polecany dla osób których skóra pozbawiona jędrności, 

szczególnie dla kobiet w ciąży 
55 min. 220,- 

Masaż ajuwerdyjski – odprężająca pielęgnacja głowy, twarzy i 

ciała na bazie ciepłego oleju 
45 min. 200,- 

Masaż sportowy 40 min. 220,- 
Masaż Shiatsu - masaż uciskowo – punktowy 40 min. 180,- 

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA   

Zabieg na fotelu relaksacyjno – masującym - masaż 

rolkowo-wibrujący połączony z hydromasażem stóp. 
15 min. 40,- 

Zabieg na fotelu relaksacyjno-masującym – masaż 

rolkowo-wibrujący, hydromasaż stóp, maseczka na twarz 
25 min. 70,- 

Zabieg na fotelu relaksacyjno-masującym – masaż 

rolkowo-wibrujący, hydromasaż stóp, masaż twarzy, maseczka na twarz 
40 min. 130,- 

Zabieg na fotelu relaksacyjno-masującym – masaż 

rolkowo-wibrujący połączony z aromatyczną kąpielą stóp w soli 
bocheńskiej oraz lawendowym peelingiem stóp 

40 min. 100,- 

Czekoladowa Rozkosz – zabieg odżywczo-odmładzający na bazie 

naturalnej czekolady 
45 min. 160,- 

Rytuał Czekoladowy – peeling, masaż, maska na całe ciało z 

użyciem gorącej czekolady 
100 min. 210,- 

Zabieg  redukujący tkankę tłuszczową, modelujący 
sylwetkę i wygładzający skórę – maska na ciało, sauna, 

smoothie 
90 min. 180,- 



Rytuał Wellnes dla dwojga – peelingujący masaż na ciało i 

twarz  dla dwojga połączony z  sauną 
120 min. 240,- 

Lemon Tree – odżywczo energetyzujący zabieg na ciało. 

Orzeźwiający peeling solny ciała z aromatem cytrusowych owoców 
połączony z maską na ciało i masażem 

90 min. 180,- 

Cranberries Firming – zabieg odmładzająco – ujędrniający na 

ciało. Maska żurawinowa na ciało poprzedzona peelingiem 
90 min. 180,- 

Ginger Special of Spa – rozgrzewająco relaksacyjny zabieg na 

ciało, poprawiający mikrokrążenie z aktywną maską na ciało 
90 min. 180,- 

NutriTif of Spa – głęboko nawilżający zabieg na ciało, pachnący 

bryzą morską. Specjalnie dobrane składniki pozwalają uzyskać 
długotrwałe nawilżenie, a także regenerują i łagodzą podrażnienia 

90 min. 180,- 

Acai Berry – zabieg na ciało odżywczo regenerujący, przeznaczony 

dla skóry specjalnej troski. Wysokie stężenie masła Shea i ekstrakt z 
owoców jagody Acai, pomagają wzmocnić i zregenerować skórę 

90 min. 190,- 

Zabieg wyszczuplająco – wzmacniający – peelingujący 

masaż na bazie kawy naturalnej 
90 min. 140,- 

Bamboo – orzeźwiający zabieg na ciało o działaniu nawilżającym i 

ujędrniającym, z użyciem kwasu hialuronowego, Hydromanil, 
RonaCare, Witaminę E i D  

90 min. 180,- 

Black Tea of Spa – zabieg dla mężczyzn, wzmacniający kondycję 

skóry z użyciem ekstraktu z herbaty, kolagenu i elastyny 
60 min. 180,- 

White Musk – ekskluzywny zabieg na ciało z dominującą nutą 

piżma. Zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz opóźnia proces starzenia 
90 min. 200,- 

Peeling kawitacyjny na twarz z maską algową  50 min. 110,- 
Zabieg dla cery ubogiej w wilgoć z kosmetycznym 
masażem twarzy, szyi i dekoltu 

30 min. 90,- 

Zabieg poprawiający elastyczność, napinający i 
modelujący owal twarzy z peelingiem kosmetycznym, 
masażem twarzy, szyi i dekoltu 

45 min. 130,- 

Zabieg dla skóry wrażliwej z peelingiem 
enzymatycznym i maską algową 

35 min. 100,- 

Złoto Maroka – pielęgnacyjno – relaksacyjny zabieg na oleju 

arganowym 
30 min. 70,- 

Zabieg liftingująco – regeneracyjny z masażem twarzy i 
maską algową 

45 min. 130,- 

Peeling kawitacyjny z maską kremową 30 min. 70,- 
Witaminowy zastrzyk – zabieg na twarz z aktywną witaminą C 30 min. 50,- 
Zabieg koktajlowy – natychmiastowy efekt napięcia i 

rozświetlenia skóry 
45 min. 180,- 

Maska algowa 20 min. 60,- 
Peeling twarzy 20 min. 40,- 

 
 
 
 

  



STYLIZACJA BRWI I RZĘS 

Henna brwi 20 min. 20,- 
Henna brwi i rzęs 30 min. 40,- 
Regulacja brwi 20 min. 20,- 
Henna brwi i rzęs z regulacją 50 min. 50,- 

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP   

Manicure 60 min. 60,- 
Manicure japoński 60 min. 90,- 
Manicure hybrydowy 90 min. 90,- 
Spa dla dłoni – manicure japoński z peelingiem i masażem dłoni 90 min. 120,- 
Zabieg parafinowy dla dłoni – maska parafinowa poprzedzona 

peelingiem i masażem dłoni 
40 min. 90,- 

Zabieg parafinowy dla stóp – maska parafinowa poprzedzona 

peelingiem i masażem stóp 
40 min. 90,- 

White Spa – mleczna kąpiel z hydromasażem stóp poprzedzona 

peelingiemi  
40 min. 80,- 

MAKIJAŻE   

Makijaż dzienny 40 min. 70,- 
Makijaż wieczorowy, ślubny, sylwestrowy 60 min. 120,- 
Makijaż próbny z konsultacją wizażystki 60 min. 60,- 

 

 

Masaże i zabiegi są wykonywane w godzinach 9.00 – 21.00 po wcześniejszym 

zamówieniu w recepcji  hotelowej, tel. 33-855-23-92, mail: 

recepcja@hotelnewwave.pl 

W celu uzyskania bliższych informacji o zabiegach prosimy o kontakt  

pod nr 503-026-660 

mailto:recepcja@hotelnewwave.pl

