
— A czy ty w ogóle powinnaś wejść do środka? —  
— Od tego, widzisz, właściwie wszystko się 
zaczyna.

Lewis Caroll, Alicja w Krainie Czarów



Skóra jest jak lustro naszego stanu zdrowia, 
wieku oraz kondycji fizycznej i psychicznej. 
Odbija się w niej czas, dieta, stres, styl życia, 
a także klimat i otoczenie, w którym żyjemy. 
I, choć nie mówi się o tym głośno, świat 
ocenia nas po wyglądzie. Jeżeli czujemy się 
atrakcyjni, to emanujemy pewnością siebie 
i charyzmą.

Dlatego zrównoważona dbałość o kondycję 
skóry twarzy i ciała z myślą o najskutecz-
niejszym wydłużeniu jej młodości, jest 
naszym priorytetem.

Quadrille Spa to jedyna strefa w naszym 
hotelu, gdzie nie czarujemy. To świat stwo-
rzony dla Alicji jako kraina świadomych 
i indywidualnych wyborów oraz twardych 
dowodów. Czasu nie oszukamy, ale możemy 
go dobrze wykorzystać dla wypracowania 
trwałych efektów, niezależnie czy zależy 
Państwu na oczyszczeniu, odmłodzeniu czy 
po prostu odpoczynku. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania z naszą 
ofertą i sprawdzenia, co kryje się po drugiej 
stronie lustra…
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krok i: oczyszczanie i złuszczanie 

Oczyszczanie i złuszczanie to w Quadrille Spa podstawa pielęgna-
cji, rewitalizacji oraz zrównoważonego podejścia do odmładzania 
skóry twarzy według koncepcji slow aging. Najnowsze technologie 
połączyliśmy z tradycyjnymi formami złuszczania naskórka, aby 
stworzyć ofertę skutecznych i efektywnych zabiegów dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb.

Wszystkie zabiegi znajdujące się w tej grupie obejmują obszar skóry 
twarzy, szyi i dekoltu.

twarz
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hydrafacial sensitive – 
oczyszczanie & ekstremalne nawilżenie

kompleks kwasu hialuronowego dla skóry suchej oraz odwodnio-
nej, skłonnej do przebarwień.

czas: 60 minut cena: 350 pln

hydrafacial intensive – 
podwójne oczyszczanie 

połączenie mikrodermabrazji z chemicznym peelingiem glikolo-
wo-salicylowym w celu intesywego złuszczania i wygładzenia bez 
podrażnień. Polecany dla skór problematycznych i trądzikowych.

czas: 60 minut cena: 400 pln

hydrafacial anti age –
oczyszczanie & odmładzanie 

zabieg złuszczający w połączeniu z serum Dermabuilder z natural-
nym kolagenem. Odnawia matrycę skóry, poprawiając jej jędrność 
i elastyczność. Idealny wariant rewitalizacji skóry dojrzałej, ważny 
element zrównoważonej terapii slow aging.

czas: 60 minut cena: 450 pln

selvert thermal urban response –
skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami

Linia bazuje na składnikach wzmacniających barierę ochronną oraz 
system immunologiczny. Zabieg zapobiega przedwczesnemu starze-
niu się skóry. Nadaje świetlisty i zdrowy wygląd.

czas: 75 minut cena: 450 pln + peeling kawitacyjny (wydłuża czas 
trwania zabiegu o 15 minut) cena: 500 pln

hydrafacial 
nowa generacja oczyszczania i regeneracji skóry

Unikalne połączenie mikrodermabrazji - złuszczania naskórka 
z jednoczesną infuzją składników aktywnych i antyoksydantów 
dobranych indywidualnie do problemu skóry. Wspólnie z terapeutą 
można wybrać optymalny wariant:
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krok ii: równowaga i odbudowa

Piękno pochodzi z harmonii. Narażona na działanie czynników 
zewnętrznych skóra każdego dnia potrzebuje odpowiednich skład-
ników odżywczych i specjalistycznej pielęgnacji dopasowanej nie 
tylko do wieku i typu skóry, ale również do szczególnych uwarun-
kowań. Klimatyzacja, praca przy komputerze, stres, brak snu, mają 
wpływ na jej kondycję. Zabiegi z tej grupy dopasowujemy indywi-
dualnie. Stanowią one podstawę do regeneracji skóry na co dzień, 
obejmują obszar twarzy, szyi i dekoltu.

twarz
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selvert thermal aquawear – 
silnie nawadniający

Wszechstronny zabieg, który stymuluje własne mechanizmy nawil-
żające skóry. Przechwytuje i zatrzymuje wilgoć na jej powierzchni, 
a ponadto zapobiega parowaniu i odwodnieniu. Wpływa również 
na idealne uformowanie naskórka. Działa na powierzchni i w głębi, 
utrzymując równowagę fazy wodnej i tłuszczowej płaszcza hydro-
lipidowego skóry. Cera po zabiegu odzyskuje blask i jędrność.

czas: 60 minut cena: 350 pln + peeling kawitacyjny (wydłuża czas 
trwania zabiegu o 15 minut) cena: 400 pln

selvert thermal prorenew – 
regeneracja z wyciągiem z białka śluzu ślimaka

Silnie odnawiający zabieg przeznaczony dla każdego rodzaju skóry. 
Doskonale regeneruje, stymuluje rozrost komórek, chroni przed 
bakteriami, przywraca równowagę nawilżenia, przyspiesza gojenie. 
Przeciwdziała ponadto powstawaniu wolnych rodników. Normali-
zuje, odżywia, uelastycznia i ujędrnia.

czas: 60 minut cena: 350 pln + peeling kawitacyjny (wydłuża czas 
trwania zabiegu o 15 minut) cena: 400 pln

selvert thermal vitasperes c – 
zabieg z witaminą C 

Dostarcza skórze witaminę C w różnych jej formach, działając na 
poziomie skóry właściwej. Neutralizuje wolne rodniki oraz daje 
biologiczną foto-ochronę przed promieniowaniem ultrafioleto-
wym. Pobudza odnowę komórkową oraz stymuluje kolagen. Rozja-
śnia skórę i nadaje jej promienny wygląd.

czas: 60 minut cena: 350 pln + peeling kawitacyjny (wydłuża czas 
trwania zabiegu o 15 minut) cena: 400 pln
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krok iii: odmładzanie i modelowanie

Quadrille Spa prezentuje nową, wysoce skuteczną koncepcję walki 
ze starzeniem skóry: innowacyjne połączenie kilku kompatybilnych 
zabiegów, które widocznie i namacalnie rewitalizują oraz ujędrnia-
ją skórę. Wybraliśmy takie technologie i terapie odmładzające 
i liftingujące, które już po pierwszym zabiegu dają efekt wygładze-
nia zmarszczek, poprawy jędrności i gęstości skóry oraz skutecznie 
modelują owal twarzy. Rozpisane w efektywny program zabiegowy, 
mogą stać się skuteczną alternatywą dla medycyny estetycznej.

twarz
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selvert thermal peptide lift – 
zabieg peptydowy 

Innowacyjny zabieg z efektem liftingu. Peptydy zastosowane 
w terapii stymulują mechanizmy odmładzające skórę, przywraca-
jąc jej elastyczność oraz naturalną jędrność. Doskonała symbioza 
antystarzeniowych składników daje natychmiastowy efekt liftingu, 
jednocześnie nawilżając i rozjaśniając skórę.

czas: 75 minut cena: 450 pln + peeling kawitacyjny (wydłuża czas 
trwania zabiegu o 15 minut) cena: 500 pln

thermolifting zaffiro – 
lifting bez skalpela

Termolifting z wykorzystaniem głęboko penetrującej podczer-
wieni to bezbolesna i skuteczna metoda odmładzania. Podgrzanie 
dolnych warstw skóry prowadzi do obkurczenia włókien kola-
genowych - w efekcie skóra natychmiast zagęszcza się, zostaje 
ujędrniona, a zmarszczki wygładzone. Rezultaty są widoczne już 
po paru chwilach od zakończenia zabiegu. Dla skóry w wieku 25-35 
lat zalecany jest jeden zabieg. Dla zwiększenia i utrwalenia efektów 
w przypadku skóry dojrzałej zalecane jest wykonanie 2-3 zabiegów.

twarz ¦ czas: 60 minut cena: 1000 pln*

twarz·szyja·dekolt ¦ czas: 90 minut cena: 1600 pln*

surgen – 
modelowanie poprzez mikronakłuwanie

Krótkie zabiegi, skutecznie redukujące efekty starzenia się skóry, 
dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii energii hybrydo-
wej, pozwalającej na wypełnienie zmarszczek oraz uzyskanie efektu 
mini liftingu. Mikroigłowa fala radiowa wraz z impulsem elek-
trycznym powodują kontrolowane mikrouszkodzenia, co w efekcie 
stymuluje skórę do zwiększonego procesu gojenia, produkcji 
kwasu hialuronowego oraz elastyny. Po zabiegu wzrasta spoistość 
skóry, następuje redukcja zmarszczek, pojawia się naturalny efekt 
wypełnienia. To tzw. „must have” w terapii anty aging dla skóry 
dojrzałej.

twarz ¦ czas: 60 minut cena: 800 pln*

twarz·szyja·dekolt ¦ czas: 90 minut cena: 1400 pln*

*Zabiegi wykonane w serii minimum 3 uzyskują cenę minus 15%
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krok iv: ukoronowanie piękna

Młodszy wygląd, promiena cera oraz wygładzone zmarszczki to nie 
efekt pojedynczych zabiegów. To rezultat wspólnej pracy i proces, 
którego głównym kreatorem jesteśmy my sami.

Z myślą o tym w Quadrille SPA możemy indywidualnie skompo-
nować specjalistyczny program dopasowany do problemów skóry 
twarzy, zorientowany na uzyskanie maksymalego efektu: rozświe-
tlenia, spłycenia zmarszczek, poprawy jędrności skóry itp.

Podczas konsultacji z terapeutami można spersonalizować osobisty 
program oraz poznać kilka technik masażu twarzy do wykonywania 
w domu, aby na dłużej utrzymać pożadany efekt. Instuktorzy pod-
powiedzą także wskazówki do diety anti aging lub pomogą dobrać 
pielęgnację domową jako kontynuację terapii.

twarz
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odmłodzone oczy –
Zaffiro plus

Wyjątkowe połączenie odświeżenia skóry twarzy i intensywnego 
natychmiastowego wygładzenia zmarszczek wokół oczu. To zabieg 
odmładzający na okolice oczu z wykorzystaniem technologii 
termoliftingu Zaffiro i zabiegu pielęgnacyjnego Selvert Thermal.

czas: 60 minut cena: 700 pln

selvert thermal –
zabieg na okolice oczu 

Eliminuje oznaki zmęczenia, sińce i "worki" pod oczami, 
przekrwienie oraz linie mimiczne. Stymuluje aktywność 
krążeniową i limfatyczną. Regeneruje i nawadnia. Stymuluje 
naprawę tkanki, zwiększa odporność oraz pobudza produkcję 
kolagenu. Znacznie poprawia wygląd okolic oczu.

czas: 30 minut cena: 200 pln 

oprawa oczu – 
henna i regulacja oczu

Podkreślenie i wydobycie piękna oczu.

czas: 20 minut cena: 50 pln
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krok i: oczyszczanie i odtruwanie

Skóra to największy organ człowieka. Ważne jest, aby była zadbana 
i gładka. Powinna być ponadto w dobrej kondycji, ponieważ to 
przez skórę organizm wymienia z otoczeniem różne substancje. 
Z jednej strony wydala toksyny, odpady metaboliczne i nadmiar 
wody, z drugiej wchłania minerały i substancje odżywcze.

ciało



11 12Quadrille Spa: ciało

spróbuj sam! – 
Peeling indywidualny w łaźni parowej

Idealna propozycja dla osób, które chcą samodzielnie wykonać 
peeling podczas korzystania z łaźni parowej. 

Goście mają możliwość wyboru jednej z naszych autorskich mie-
szanek do peelingu à la carte, które przygotowujemy w Quadrille 
SPA na bazie soli atlantyckiej oraz naturalnych olejków eterycz-
nych.

Recepcja SPA dopasuje peeling, udzieli odpowiednich instrukcji 
oraz opowie o cyklicznych rytuałach oczyszczających.

cena: 25 pln
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krok ii: równowaga i odbudowa

Skóra chroni nasz organizm przed szkodliwymi czynnikami, my 
natomiast powinniśmy poświęcać jej szczególną uwagę. Warto 
poddać swoją skórę najbardziej odmładzającym, odświeżającym 
i regenerującym zabiegom, jakie matka natura ma do zaoferowania 
i odkryć w sobie piękno, które pochodzi z wewnętrznej równowagi 
i harmonii. Niezależnie od tego, jaki zabieg zostanie ostatecznie 
wybrany, stanie się on prawdziwą ucztą, wprowadzającą w stan 
relaksu i odprężenia. Każdy z nich cudownie poprawia samopoczu-
cie.

ciało
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quadriile – 
Państwa ulubiony masaż Quadrille 

Autorski masaż, który powstał z myślą o osobach pragnących 
uwolnić się od napięcia oraz nieprawidłowej postawy ciała. Łączy 
techniki masażu klasycznego oraz pracę na głębokich tkankach 
i stawach z charakterystycznymi długimi, płynnymi ruchami masa-
żu lomi lomi oraz likwidującymi bóle uciskami masażu shiatsu. 
Relaksuje i przywraca równowagę pomiędzy różnymi grupami 
mięśni, harmonizuje emocje, pobudza cyrkulację krwi, metabolizm 
oraz produkcję endorfin. To nie jest zwykły masaż – to ceremonia 
dotyku dla ciała, duszy i umysłu.

czas: 90 minut cena: 350 pln + peeling całego ciała (wydłuża czas 
trwania zabiegu o 30 minut) cena: 470 pln

Cena masażu dla dwóch osób: 650 pln

comfort zone tranquillity – 
głębokie odprężenie i odnowa dla ciała i twarzy

Kompleksowy rytuał pozwalający na całkowity relaks i odprężenie. 
To ukojenie dla duszy i ciała dzięki niepowtarzalnej kompozycji 
olejków eterycznych. Odżywcza kąpiel w mleku oraz bogaty masaż 
zapewniają nie tylko relaks, ale także, korzystając z cudownych 
właściwości olejów i substancji aktywnych, gwarantują aksamit-
ną i jedwabistą skórę po zabiegu. Nuta zapachowa towarzysząca 
rytuałowi pozwala za każdym razem przeżyć niesamowitą podróż 
w krainę esencji i wspaniałych aromatów.

czas: 90 minut cena: 380 pln + peeling całego ciała (wydłuża czas 
trwania zabiegu o 30 minut) cena: 500 pln 

Cena masażu dla dwóch osób: 700 pln

comfort zone sacred nature – 
organiczna pielęgnacja dla ciała 

Rytuał stworzony w oparciu o czyste, ekologiczne surowce wyróż-
nione prestiżowym certyfikatem Ecocert ®. Dopieszcza zmysły, 
relaksuje mięśnie i pielęgnuje skórę. Drzewna nuta cedru i jojoby 
nadaje zabiegowi naturalny zapach, a działanie odżywcze i ochron-
ne idealnie sprawdzi się dla każdego rodzaju skóry, nawet tej wraż-
liwej i wymagającej specjalnej pielęgnacji. To prawdziwy koktajl 
młodości, który może stać się nieodłącznym elementem zrówno-
ważonego trybu życia.

czas: 60 minut cena: 350 pln  
Cena dla dwóch osób: 650 pln
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classic –
tradycyjny nie znaczy banalny

Klasyczny masaż całego ciała w dwóch odsłonach, w którym inten-
sywność i szybkość ruchów oraz dobór odpowiednich balsamów i 
olejków aromaterapeutycznych dopasowujemy do celu, jaki chcemy 
osiągnąć oraz indywidualnych preferencji.

czas: 55 minut cena: 200 pln + peeling całego ciała (wydłuża czas 
trwania zabiegu o 30 minut) cena: 320 pln 
Cena dla dwóch osób: 400 pln

no problem! –
krótka chwila masażu dopasowana do potrzeb

Częściowy masaż idealny dla osób, które potrzebują chwili relaksu. 
Polecany również wszystkim tym, którzy odczuwają dyskomfort w 
danym miejscu lub walczą z cellulitem. Terapeuta może wykonać: 
częściowy masaż pleców z elementami terapii manualnej, antystre-
sowy masaż głowy i karku, odprężający masaż nóg i stóp, drenaż 
limfatyczny nóg lub rąk dla osób walczących z opuchnięciami, 
intensywny masaż antycellulitowy czy też rozgrzewający masaż 
pleców.

czas: 25 minut cena: 120 pln 
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krok iii: modelowanie i regeneracja 

Propozycja dla tych, którzy chcą stracić trochę centymetrów, 
wyszczuplić sylwetkę, ujędrnić skórę, pozbyć się toksyn, cellulitu 
lub zastojów wodnych. Poniższe terapie koncentrują się na mode-
lowaniu sylwetki i ujędrnieniu skóry. Specjalnie skomponowane 
z kilku zabiegów programy, dają spektakularne efekty. Samodziel-
nie, mogą stać się efektywną cegiełką indywidualnego programu 
antycellulitowego lub wyszczuplającego – tego, który rozpocznie się 
w Quadrille Spa wraz z poznaniem nowych technik i wypróbowa-
niem skutecznych składników aktywnych.

ciało
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comfort zone body strategist cellulite – 
walka z cellulitem 

Zabieg, który dzięki ekstraktowi z czarnego pieprzu oraz substan-
cjom drenującym i aktywującym spalanie tłuszczów rewelacyjnie 
sprawdza się w terapii cellulitowej nawet w przypadku zaawanso-
wanego stadium. Zalecany podczas programów antycellulitowych 
oraz jako samodzielny zabieg redukujący tkankę tłuszczową. 

czas: 60 minut cena: 350 pln 

endermologia lpg –
Jedyna w swoim rodzaju technika high–tech bezbolesnej, bezin-
wazyjnej, skutecznej walki z oznakami cellulitu, a także modelo-
wania sylwetki i poprawy jędrności skóry. Endermologia to rodzaj 
mechanicznego masażu, wykorzystującego podciśnienie, w trakcie 
którego za pomocą specjalnych rolek stymuluje się krążenie żylne 
i limfatyczne oraz usuwanie toksyn i tłuszczu, reaktywuje się pro-
dukcję kolagenu i elastyny w celu ujędrnienia i poprawy struktury 
skóry. 

Dla satysfakcjonującego efektu wymaga odpowiedniej ilości powtó-
rzeń (10 do 20 zabiegów) i dobrania prawidłowej techniki zabiego-
wej.

czas: 1 zabieg × 40 minut cena: 150 pln

czas: 10 zabiegów × 40 minut cena serii: 1300 pln

czas: 20 zabiegów × 40 minut cena serii: 2250 pln*

Cena kostiumu do zabiegu 100 zł

*cena zawiera odpowiedni do zabiegu kostium 

med 2 contour – 
odchudzanie na miarę XXI wieku

Intensywny i wysoce skuteczny nieinwazyjny zabieg high-tech 
wspomagający odchudzanie i modelujący wybrane partie ciała 
z wykorzystaniem ultradźwiękowej kawitacji. Rozbija i upłynnia 
komórki tłuszczowe, powodując natychmiastowy, wyraźny efekt 
redukcji cellulitu. Wpływa również na zmniejszenie miejscowej 
otyłości, a także poprawia wygląd skóry. Aparat niszczy komórki 
tłuszczowe, zatem efekt zabiegu jest stały.

ramiona ¦ pośladki ¦ boczki  czas: 75 minut, cena: 650 pln* 
uda ¦ brzuch  czas: 120 minut, cena: 850 pln*
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zaffiro body – 
odmładzanie i ujędrnianie 

Spektakularny nieinwazyjny zabieg poprawiający elastyczność, 
napięcie i ogólną kondycję skóry. Poprzez wykorzystanie promie-
niowania podczerwonego IR głowica podgrzewa włókna kolage-
nowe, obkurcza je do pierwotnej długości, powodując, że skóra 
odzyskuje elastyczność i napięcie. W rezultacie zlikwidowane 
zostają obwisłości na ciele: na wewnętrznej stronie ramion, ud oraz 
obszarach nad kolanami, a także na brzuchu. Zabieg w szybkim 
czasie przywraca jędrność skórze. 

ramiona ¦ pośladki ¦ kolana czas: 30 minut cena: 800 pln*

uda ¦ brzuch czas: 60 minut cena: 1200 pln*

*zabiegi wykonane w serii minimum 3 uzyskują cenę minus 15% 

pro fit quadrille – 

Indywidualne ćwiczenia z trenerem personalnym, pozwalają 
wyznaczyć najskuteczniejszą drogę do osiągnięcia pożądanych 
efektów. W Quadrille Spa trening personalny to coś więcej niż tylko 
sesja z instruktorem - przygotowaliśmy zestawy ćwiczeń na okre-
ślone partie ciała, których opis możecie Państwo otrzymać w posta-
ci instrukcji i realizować samodzielnie na sali fitness Quadrille lub 
w domu. 

Odpowiednio dobrane ćwiczenia realizowane przed wybranymi 
zabiegami modelującymi sylwetkę np. Endermologią, Zaffiro czy 
też Med 2 Contour znacznie intensyfikują podjętą kurację. 

Sesja treningowa / instruktarzowa czas: 60 min cena: 150 pln*

*treningi wykonane w serii minimum 10 uzyskują cenę minus 15%
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krok iv: ukoronowanie piękna

Wypielęgnowane dłonie i stopy, gładkie, wydepilowane nogi 
dodadzą nam pewności siebie i zadowolenia nawet w nie całkiem 
udanym dniu. Idealnie sprawdzą się przed wielkim wyjściem oraz 
na co dzień. Zachęcamy do zakosztowania ostatniego dotyku pięk-
na w naszym SPA!

ciało
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manicure quadrille –
Rytuał pielęgnujący dla dłoni i paznokci. Stanowi połączenie tra-
dycyjnego manicure z peelingiem, który nada dłoniom jedwabistą 
gładkość.

czas: 60 minut cena: 90 pln*

manicure men quadrille –
czas: 45 minut cena: 70 pln

pedicure quadrille – 
Kompleksowy rytuał pielęgnujący dla stóp, połączony z maską oraz 
peelingiem, które nadają stopom wyjątkową miękkość i jedwabistą 
gładkość.

czas: 90 minut cena: 150 pln*

pedicure men quadrille – 
czas: 75 minut cena: 130 pln

*W przypadku wyboru malowania gel color OPI (hybryda) dopłata wynosi 30 zł

depilacja
Podstawą filozofii Quadrille Spa są zabiegi skrojone na miarę, 
idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb i to niezależnie 
od preferencji w kwestii wyboru między sferą high-tech, metodami 
tradycyjnymi czy terapiami umożliwiającymi kontakt z naturą.

I tak proponujemy Państwu metodę depilacji woskiem, która nadal 
cieszy się ogromnym powodzeniem. Ta szybka, skuteczna technika 
depilacji pozwala zaoszczędzić czas podczas codziennej pielęgnacji 
oraz zapewni gładką skórę nawet na 4-5 tygodni. 

Gdy natomiast oczekują Państwo bardziej trwałego efektu, zachę-
camy do zdecydowania się na depilację laserową Vectus. Najlepsze 
rezultaty daje seria od 4 do 6 zabiegów, dzięki którym na stałe 
pozbędą się Państwo niechcianego owłosienia.
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laser vectus wosk

górna warga 150 pln 30 pln

broda 150 pln 30 pln

pachy 250 pln 40 pln

bikini częściowe 300 pln 60 pln

bikini całościowe 400 pln 90 pln

ramiona 300 pln 50 pln

przedramiona 300 pln 50 pln

kark 300 pln 50 pln

plecy 400 pln 60 pln

klatka piersiowa 400 pln 60 pln

uda 400 pln 60 pln

łydki 300 pln 60 pln

całe nogi 600 pln 110 pln

a°quadrille
wodna strefa relaksu
Idealne miejsce, aby odzyskać energię, zrelaksować się i zregenerować po codziennym 
stresie. Do dyspozycji Gości codziennie od godziny 8:00 do 22:00 jest basen, jacuzzi, sauna 
sucha, łaźnia parowa, strefa chłodzenia z prysznicami i lodem oraz strefa relaksu przy 
basenie ze słoneczną łąką.
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pomysł na prezent
vouchery dla tych, którzy są państwu bliscy 
Kojący czas w Quadrille Spa to z pewnością prezent, który zachwyci 
każdego. Tak szczególny upominek można przekazać w postaci 
vouchera na specjalny zabieg lub cały program. Z przyjemnością 
Państwu doradzimy.
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dzień w quadrille spa 
skuteczne wyłączenie z nurtu dnia
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego Spa. Tu wszelkie troski 
odpłyną w drewnianej suchej saunie fińskiej, kojące odprężenie i 
oczyszczenie skóry przyniesie łaźnia parowa i rewitalizujący peeling, a 
przyjemnego zaskoczenia doznają Państwo, nacierając się lodem lub 
biorąc orzeźwiającą kąpiel pod prysznicem.

Polecamy skorzystanie z naszego krytego basenu lub doświadczenie 
delikatnego masażu w gorących wodach jacuzzi. Chwila relaksu na 
jednym z leżaków pod słoneczną łąką sprawi, że poczują się Państwo 
wyjątkowo odprężeni po zabiegach lub nabiorą Państwo ochoty na 
jeszcze więcej.

Jeśli potrzebują Państwo trochę aktywności, rekomendujemy 
skorzystanie z naszej mini cardio siłowni, gdzie w kameralnej 
atmosferze można wykonać trening obwodowy, wzmocnić mięśnie czy 
też spalić trochę tłuszczu. Nasi instruktorzy chętnie doradzą Państwu i 
ułożą zestaw efektywnych ćwiczeń podczas treningu personalnego.

Odprężenie dla wszystkich zmysłów! 
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pakiet day spa 
To możliwość korzystania w danym dniu (bez ograniczeń czaso-
wych) z naszej strefy a°quadrille jak wyżej.

Dla maksymalnej wygody oferujemy na ten dzień do Państwa dys-
pozycji ręcznik i miękki szlafrok.

Cena od osoby 70 pln*

10 wejść cena 600 pln

20 wejść cena 1050 pln

Uwaga: Goście hotelowi oraz goście Day SPA korzystający z progra-
mów zabiegowych quadrille (za minimum 150 pln) mają w dniu 
pobytu/zabiegów nieograniczony dostęp do strefy a°quadrille 
w cenie pobytu/programu. 

*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i chęć zapewnienia 
naszym Gościom odpowiedniej przestrzeni do relaksu liczba wejść 
na tzw. DZIEŃ SPA w danym dniu jest ograniczona, prosimy więc 
o wcześniejszą rezerwację.



godziny otwarcia

Strefa spa: codziennie 10:00 – 20:00,
Strefa a°quadrille: codziennie w godz. 08:00 – 22:00

rezerwacje

Zalecamy dokonywanie rezerwacji zabiegów z wyprzedzeniem, aby 
mieć pewność, że skorzystają Państwo z usług w dogodnym termi-
nie. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z recepcją SPA, gdzie 
nasi specjaliści chętnie pomogą w wyborze zabiegów najlepiej 
dostosowanych do Państwa potrzeb. W trosce o Państwa komfort, 
zalecamy przybycie do lobby SPA na minimum 10 minut przed pla-
nowaną godziną zabiegu. Jeśli przybędą Państwo z opóźnieniem, 
zabieg może zostać skrócony bez możliwości obniżenia jego ceny.

Dla wszystkich Gości Quadrille SPA dostępny jest bezpłatny par-
king.

Rezerwacji usług Spa można dokonać, kontaktując się z naszą 
recepcją:

tel. +48 58 351 03 20 lub wewnętrzny numer wybierany z pokoju 
hotelowego: 320

email: spa@quadrille.pl

www: spa.quadrille.pl


