
40zł 

50zł 

100zł 

200zł

(gabinet odnowy biologicznej  znajduje się na terenie strefy wellnes,
gabiet urody i gabinet kosmetyczny  znajduje się na piętrze 1+)

ETYKIETA SPA
Z szacunku dla wszystkich użytkowników strefy SPA prosimy 
o przestrzeganie reguł, które pozwolą w pełni odczuć komfort tego 
wyjątkowego miejsca.
Strefa SPA nie ponosi odpowiedzialności za zgubioną biżuterię 
i kosztowności. Prosimy o pozostawienie cennych przedmiotów 
w pokoju lub w depozycie Recepcji Hotelu.
Prosimy o przybycie na zabieg  w szlafroku i bieliźnie lub stroju 
kąpielowym (istnieje możliwość skorzystania z bielizny jedno-
razowej).
W przypadku rezygnacji z zabiegu, prosimy o zgłoszenie informacji  
w terminie 4 godzin  przed ustaloną godziną rozpoczęcia zabiegu 
w Recepcji Hotelu.

Dziękujemy i życzymy niezwykłych doznań w strefie SPA.

Godziny otwarcia SPA 
Poniedziałek - Sobota 9-21

Niedziela 9-13

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu zabiegów w Recepcji Hotelowej 
tel: 33-855-23-92

mail: recepcja@hotelnewwave.pl

Liczba miejsc ograniczona 
W celu uzyskania bliższych informacji o zabiegach  

prosimy o kontakt pod nr: 503 026 660

 

Lifting rzęs 

Henna brwi i rzęs z regulacją

Przedłużanie rzęs

Henna brwi i rzęs

OPRAWA OCZU

Dodatkowa pielęgnacja 

Makijaż wieczorowy, ślubny

Makijaż dzienny

Makijaż próbny z konsultacją wizażystki

MAKIJAŻE

80zł

120zł

80zł 

White SPA 
Mleczna kąpiel stóp z hydromasażem 

SAUNA VIP 
Sauna na wyłączność przeznaczona od 2 do 4 
osób

Zabieg parafinowy dla stóp 
Zabieg z wykorzystaniem maski parafinowej 
poprzedzonej peelingiem i hydromasażem stóp

SPA dla dłoni 
Zabieg z wykorzystaniem maski parafinowej 
poprzedzonej peelingiem. 

ZABIEGI DLA DŁONI I STÓP

30min/80zł

45min/100zł

30min/90zł

 

 90min/150zł

www.hotelnewwave.pl
Zapraszamy do polubienia naszego FANPAGE’A

www.facebook.com/hotelnewwave
gdzie można śledzić nasze promocje oraz ciekawostki 

i dzielić się opinią na nasz temat.

Menu SPA



Masaż na cztery ręce 

Masaż z elementami ayurwedy

Masaż Shiatsu 
Masaż uciskowo-punktowy

Masaż głęboko nawilżający na maśle shea
Zalecany również dla kobiet w ciąży
Przyszłe Mamy prosimy o okazanie 
zaświadczenia lekarza prowadzącego o braku 
przeciwwskazań do masażu

Masaż z lampką wina 

Masaż twarzy i głowy 

Masaż peelingujący na bazie naturalnej soli 
bocheńskiej  

Masaż Shantala dedykowany dla dzieci

Masaż firmowy New Wave
Masaż ciepłymi olejami całego ciała połączony 
z masażem głowy, stóp i dłoni 

Biznes masaż 
Masaż pleców i obręczy barkowej

Masaż klasyczny całego ciała 

Masaż zdrowotny kręgosłupa 

Masaż gorącymi bazaltowymi kamieniami

Rytual masa¿u Pielęgnacja ciala Pielęgnacja twarzy
50min/180 zł

 
 

30min/120zł

45min/150zł

30min/120zł

45min/200zł

60min/320zł

60min/250zł

60min/250zł

50min/200zł

 
 
 

 60min/170zł

20min/100zł

 45min/150zł

30min/100zł

Zabieg na fotelu relaksacyjno-masującym
Masaż rolkowo-wibrujący połączony 
z aromatyczną kąpielą stóp w soli bocheńskiej

Zabieg na fotelu relaksacyjno-masującym
Masaż rolkowo wibrujący połączony z maską na 
twarz i dłonie

Rytuał czekoladowy
Masaż całego ciała na bazie gorącej czekolady, 
poprzedzony peelingiem 

Lemon Tree 
Odżywczo energetyzujący zabieg na ciało 
połączony z orzeźwiającym peelingiem i maską

Ginger of Spa 
Rozgrzewający zabieg na ciało połączony 
z peelingiem i ciepła maską imbirową

Nutritif of Spa
Odżywczy zabieg na ciało połączony 
z peelingiem i jogurtową maską

Acai Berry 
Odżywczo regenerujący zabieg na ciało 
połączony z peelingiem i wygładzającą maską

Bamboo 
Nawilżający zabieg na ciało połączony 
z peelingiem i maską z kwasem hialuronowym 

Black Tea 
Zabieg dla mężczyzn z użyciem ekstraktu 
z czarnej herbaty

White Musk
Ekskluzywny zabieg dla skóry dojrzałej 
z peelingiem i maską z dominującą nutą piżma 

Arosha Body
Ekspresowy program wyszczuplająco-
antycellulitowy. Drenujące bandażowanie ciała 
z masażem problematycznych partii ciała 

Zabieg modelujący biust

30min/90zł

45min/130zł

90min/260zł

90min/200zł

90min/230zł

75min/200zł

90min/250zł

90min/230zł

60min/260zł

90min/300zł

60min/230zł

 

40min/260zł

Piękne spojrzenie
Zabieg odmładzający na okolicę oczu 

Profilift 3D 
Zabieg liftingujący 

Ekspresowy zabieg jogurtowy 

Zabieg oczyszczający i przywracający energię

Zabieg łagodzący dla skóry wrażliwej

Odmładzający rytuał blasku 

Zabieg dla cery ubogiej w wilgoć 

Zastrzyk energii z aktywną witaminą C

Złoto Maroka
Rytuał relaksacyjny na bazie oleju arganowego 
z maską algową

Arosha Face-Oxygenetic 
Zabieg nawilżająco-dotleniająco-detoksykujący, 
łagodzący podrażnienia 

Arosha Face-Age resolution 
Zabieg wypełniający zmarszczki i poprawiający 
kondycję skóry poprzez głębokie nawilżenie 
oraz stymulację produkcji kolagenu i elastyny

Efekt koktajlowy 
Zabieg rozświetlająco-napinający

Peeling kawitacyjny z maską algową

60min/180zł
 

60min/250zł

45min/180zł

60min/160zł

 60min/160zł

70min/230zł

60min/160zł

40min/140zł

50min/170zł

60min/200zł

60min/220zł

60min/230zł

 45min/150zł

\ \


