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oferta pakietowa

Farmona Business & SPA to kameralny
hotel o wysmakowanych wnętrzach
i dyskretnej opiece personelu. 
Indywidualnie aranżowane pokoje 
w mocnych kolorach natury, tętniąca 
żywiołami ognia i wody. Restauracja 
Magnifica, malowniczy park 
zaglądający do okien oraz Balijskie 
rytuały SPA, pozwalają osiągnąć 
wewnętrzną harmonię i ukoić zmysły.

pobytowych
weekendowych
dla dwojga
day spa
dla niego
Let’s Celebrate
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pakiety pobytowe

Kilkudniowa wyprawa po orientalnych zakątkach świata. Poznasz rytuały piękna, z których słynie archipelag indonezyjski 
oraz techniki masażu, opierające się na założeniach tradycyjnej medycyny chińskiej.  Pakiet obejmuje 4 noclegi w Hotelu 
wraz ze śniadaniami, opcjonalnie jedna kolacja lub lunch w każdym dniu pobytu podawane w Restauracji Magnifica 
oraz program zabiegów. Istnieje również możliwość skorzystania z opcji pełnego wyżywienia. 

spa menu: 

1 dzień
       Boreh z Wyspy Bali azjatycki zabieg pielęgnacji ciała 90 min.
        Monteil dowolny podstawowy zabieg na twarz  
        (wybór z 2) 70 min.
2 dzień
      Gunung Kidul  masaż gorącymi kamieniami 90 min.
3 dzień
      Jawajski Masaż Aromaterapeutyczny 90 min. 
      Zabieg pielęgnacji dłoni i stóp 60 min.
4 dzień
      Refleksoterapia leczniczy masaż stóp 45 min. 
      Zabieg Ekspresowy Algea Mask na twarz 45 min.

noclegi:

4 noclegi w pokoju jedno lub dwuosobowym 
wraz ze śniadaniami opcjonalnie jedna kolacja lub lunch 
w każdym dniu pobytu podawane w Restauracji Magnifica.
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orientalne podróże wellness 

cena pakietU:

DLA  1  OSOBY:

      2 509 zł z jednym lunchem lub kolacją dziennie
      2 189 zł ze śniadaniami  

DLA  2  OSÓB: 

      4 187 zł z jednym lunchem lub kolacją dziennie
      3 550 zł ze śniadaniami
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Faza I

OCZYSZCZANIE + DIETA DETOKSYKUJĄCA
1 dzień

 Masaż Sa Moon Prai + łaźnia ziołowa  90 min.
2 dzień

 Drenaż limfatyczny  60 min.
 Refleksoterapia leczniczy masaż stóp 45 min.

3 dzień

 Pradawny Rytuał Berberów Hammam 90 min. 

Faza II

MODELOWANIE SYLWETKI + DIETA NISKOKALORYCZNA
4 dzień

 Guarana Slim zabieg pielęgnacji ciała 90 min.
5 dzień

 Earth&Flowers azjatycki zabieg pielęgnacji ciała 90 min.
6 dzień

 Masaż Klasyczny 45 min.

Pakiet ten został opracowany specjalnie z myślą o osobach, które oprócz relaksu i wypoczynku poszukują skutecznej metody 
na odchudzanie. Program składa się z III faz. Do każdej z nich zostały dobrane odpowiednie zabiegi oraz techniki masażu. Kuracja 
nie wiąże się z żadnymi wyrzeczeniami, dostarcza natomiast wielu zmysłowych przyjemności. Pakiet obejmuje 6 noclegów 
w Hotelu wraz ze śniadaniami, opcjonalnie jedna kolacja lub lunch w każdym dniu pobytu podawane w Restauracji Magnifica  
oraz program zabiegów. Istnieje również możliwość skorzystania z opcji pełnego wyżywienia.

spa menu: 

perFect pUre
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noclegi:
6 noclegów w Hotelu wraz ze śniadaniami, opcjonalnie 
jedna kolacja lub lunch w każdym dniu pobytu podawane 
w Restauracji Magnifica

cena pakietU:

DLA  1  OSOBY

  3 635 zł z jednym lunchem lub kolacją dziennie

  3 155 zł ze śniadaniami 

DLA  2  OSÓB: 

 6 039 zł z jednym lunchem lub kolacją dziennie
 5 079 zł ze śniadaniami  

Faza III

GŁĘBOKA RELAKSACJA
7 dzień

 Sakura Youth rytuał pielęgnacji ciała 105 min.

 Monteil dowolny podstawowy zabieg na twarz   
(wybór z 2) 60min.
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pakiety weekendowe

Stresujący i niezdrowy tryb życia oraz chroniczne zmęczenie to zjawiska, które dosięgają coraz większej części społeczeństwa. 
Pakiet „Holistyczna regeneracja” jest doskonałą alternatywą dla osób zapracowanych. Weekend w ekskluzywnym Hotelu 
połączony z serią zabiegów w SPA to wspaniała namiastka egzotycznych wakacji, sposób na relaks oraz regenerację sił. Pakiet 
obejmuje 2 noclegi w Hotelu wraz ze śniadaniami, opcjonalnie jedna kolacja lub lunch w każdym dniu pobytu podawane 
w Restauracji Magnifica oraz program zabiegów. Istnieje również możliwość skorzystania z opcji pełnego wyżywienia.

holistyczna reGeneracja

5

spa menu: 

1 dzień

       Masaż Balijski 60 min.
       Farmona dowolny zabieg firmowy na twarz
       (wybór z 9) 60 min.

2 dzień

      India Revive rytuał pielęgnacji ciała 105 min.

3 dzień
      Refleksoterapia leczniczy masaż stóp 45 min.

noclegi:

2 noclegi w Hotelu wraz ze śniadaniami, opcjonalnie jedna 
kolacja lub lunch w każdym dniu pobytu podawane 
w Restauracji Magnifica.

cena pakietU:

DLA  1  OSOBY:

     1 367 zł  z jednym lunchem lub kolacją dziennie
     1 209 zł ze śniadaniami

DLA  2  OSÓB: 

      2 309 zł  z jednym lunchem lub kolacją dziennie
     1 989 zł ze śniadaniami
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Zmysłowe wonności, orientalne nuty zapachowe, naturalne olejki eteryczne. Zapraszamy Cię na weekend spędzony 
w relaksującej atmosferze, budowanej za pomocą egzotycznych zapachów oraz kojącego dotyku. Wyprawa w świat 
zmysłowych przyjemności pozwoli zregenerować zarówno ciało, jak i umysł. W ramach pakietu proponujemy 2 noclegi 
w Hotelu wraz ze śniadaniami, opcjonalnie jedna kolacja lub lunch w każdym dniu pobytu podawane w Restauracji 
Magnifica oraz program zabiegów. Istnieje również możliwość skorzystania z opcji pełnego wyżywienia.

aromatyczna Uczta dla zmysłów
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spa menu: 

1 dzień

       Jawajski Masaż Aromaterapeutyczny 90 min.
   
2 dzień

      Aromatic Honey pielęgnacja ciała 90 min.

3 dzień
      Zabieg ekspresowy Algea Mask na twarz 45 min.

noclegi:

2 noclegi w Hotelu wraz ze śniadaniami, opcjonalnie jedna 
kolacja lub lunch w każdym dniu pobytu podawane 
w Restauracji Magnifica.

cena pakietU:

DLA  1  OSOBY:

      1 171 zł z jednym lunchem lub kolacją dziennie
      1 010 zł ze śniadaniami

DLA  2  OSÓB: 

      1 933 zł  z jednym lunchem lub kolacją dziennie
      1 615 zł ze śniadaniami

pakiety weekendowe
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pakiety dla dwojGa

Propozycja dla par, które pragną oddalić się od codzienności i oddać zmysłowym rozkoszom SPA. Doskonały sposób 
na odnowienie namiętności. Niezwykłe doświadczenie, które pozwala zbliżyć się do siebie i wzmocnić uczucia. Pakiet obejmuje
1 nocleg w apartamencie dla dwojga, powitalny drink, czekoladki i owoce czekające w pokoju, uroczystą kolację z butelką wina 
w ekskluzywnej Restauracji Magnifica oraz program zabiegów SPA dla Dwojga. 
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spa menu: 

1 dzień
       Acai Refirm rytuał pielęgnacji ciała 105 min.

2 dzień

      Masaż Balijski 60 min.
      Zabieg ekspresowy Algea Mask na twarz 45 min. 

Romantyczna kolacja z butelką wina: 
to wybór ze specjalnej karty menu po jednym 
z każdej kategorii dań: przystawka/zupa, danie główne, 
deser oraz butelka wina (białe lub czerwone).

noclegi:

1 nocleg w apartamencie dla dwojga, powitalny drink, 
czekoladki i owoce czekające w pokoju.

cena pakietU:

DLA  2  OSÓB: 

     1 985 zł

Zamówienie na pakiet przyjmowane do godz. 18.00 dnia poprzedzającego przyjazd.

perFect escape
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Wyjątkowa podróż poślubna w Świat Orientu. Niezapomniane przeżycie dla Młodej Pary. W ramach pakietu proponujemy 
1 nocleg w apartamencie, aromatyczne świece w pokoju wraz z płatkami róż, romantyczną kolację z butelką wina 
w eleganckiej Restauracji Magnifica lub w ogrodzie (w sezonie letnim), śniadanie w konwencji wellness’owej na tarasie 
Hotelu (w sezonie letnim). Główną atrakcją pozostaje jednak zmysłowy rytuał azjatycki dla dwojga oraz zabiegi 
pielęgnacyjno-relaksujące w SPA.

spa menu: 

1 dzień
 Vanilla Mocca Słodki Rytuał azjatycki rytuał piękna 120 min.

2 dzień
 Farmona dowolny zabieg firmowy na twarz  
(wybór  z 9) 60 min.

 Refleksoterapia leczniczy masaż stóp 45 min.

Romantyczna kolacja z butelką wina: 
to wybór ze specjalnej karty menu po jednym 
z każdej kategorii dań: przystawka/zupa, danie główne, 
deser oraz butelka wina (białe lub czerwone).

noclegi:

1 nocleg w apartamencie, aromatyczne świece w pokoju 
wraz z płatkami róż.

cena pakietU:

DLA  2  OSÓB: 

      2 043 zł 

Zamówienie na pakiet przyjmowane do godz. 18.00 dnia poprzedzającego przyjazd.

romantica
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pakiety dla dwojGa
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Niezapomniane przeżycie dla pary w orientalnej atmosferze SPA. Pobudza zmysły, elektryzuje uczucia. Doskonały sposób 
na uczczenie rocznicy lub celebrację urodzin jednej z osób. Prezent pełen uczuć. Zabiegi zostały przewidziane 
dla dwóch osób. Po sesji w SPA zapraszamy na romantyczną kolację w eleganckiej Restauracji Magnifica lub na tarasie 
w scenerii starego parku i fontanny (w sezonie letnim).

spa menu: 

 Jawajski Lulur Królewski Rytuał Miłości azjatycki rytuał piękna     
      dla dwojga 120 min.

Romantyczna kolacja z butelką wina: 
to wybór ze specjalnej karty menu po jednym 
z każdej kategorii dań: przystawka/zupa, danie główne, 
deser oraz butelka wina (białe lub czerwone).

cena pakietU:

DLA  2  OSÓB: 

 895 zł 

Zamówienie na pakiet przyjmowane do godz. 18.00 dnia poprzedzającego przyjazd.

loVe is in the air
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pakiety dla dwojGa
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day spa

Pakiet przeznaczony dla osób, które poszukują ucieczki od codzienności. W ramach pakietu proponujemy Masaż Balijski, 
zabieg na twarz oraz opcjonalnie lunch w eleganckich wnętrzach Restauracji Magnifica.

spa menu: 

 Masaż Balijski 60 min. 
 Farmona dowolny zabieg firmowy na twarz  
(wybór z 9) 60 min.

cena pakietU:

DLA  1 OSOBY: 

 425 zł  

szczypta arystokracji
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Pakiet dedykowany jest dla osób zmęczonych i zestresowanych, ceniących sobie medycynę tybetańską, 
Ayurvedę oraz medycynę perską. Pakiet o działaniu odżywczym, oczyszczającym i regenerującym zarówno dla twarzy 
jak i ciała. Po zabiegu skorzystać można z wyśmienitej kuchni w Restauracji Magnifica.

spa menu: 

 Rytuał Shan na bazie birmańskich ziół azjatycki rytuał 
piękna 120 min.

 Farmona dowolny zabieg firmowy na twarz 
     (wybór z 9) 60 min.

cena pakietU:

DLA  1 OSOBY: 

 515 zł  

herbal day
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day spa

 

Bycie mamą to wyjątkowo piękne doświadczenie. Pełne miłości, ale i zmian, niepewności, codziennego fizycznego 
zmęczenia. Dlatego podaruj młodej mamie prezent, który zabiera w podroż wypełnioną błogą ciszą, poczuciem 
wyjątkowości i siłą naturalnego kobiecego piękna. Niezapomniane odprężenie ciała i umysłu, regeneracja sił witalnych.  
Po zabiegach Restauracja Magnifica zaprasza na lunch w konwencji wellness.

spa menu: 

 Aromatic Honey odżywczy zabieg pielęgnacji ciała 90 min.        
 Algea Mask ekspresowy zabieg na twarz 45 min.
 Refleksoterapia leczniczy masaż stóp 45 min.
 Kwitnąca herbata ziołowa, podana w przerwie 
zabiegowej.

kosmetyczny upominek: 

 Zestaw kosmetyków hipoalergicznych 
      do pielęgnacji domowej.

młoda mama

cena pakietU:

DLA  1  OSOBY:

 515 zł 
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day spa
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Pakiet został skomponowany z myślą o osobach, które chcą przeznaczyć jeden dzień na kompleksową pielęgnację twarzy 
i ciała. Kompozycja zabiegów zakłada holistyczne podejście do piękna. Dostarcza wspaniałej dawki relaksu, którym będziesz 
promieniować przez kolejne dni. Po zabiegach zapraszamy do Restauracji Magnifica lub letni taras.

spa menu: 

 Monteil dowolny luksusowy zabieg na twarz 
      (wybór z 2) 90 min.

 Źródło Piękna Wieszczki Pari- Banu Hammam 60 min.

cena pakietU:

DLA  1 OSOBY: 

 549 zł  

sekrety piĘkna

Propozycja dla osób, które chcą się wybrać w zmysłową podróż w Świat Orientu. Zabiegi wykonywane są na bazie naturalnych 
preparatów, aromatycznych ziół i wonnych olejków.  Receptury i techniki liczą tysiące lat, a ich tradycja do dziś kultywowana jest 
na archipelagu indonezyjskim.  Dodatkowo Restauracja Magnifica zaprasza na lekkie menu wellness inspirowane azjatycką kuchnią.

spa menu: 

 Vanilla - Mocca Słodki Rytuał azjatycki rytuał piękna 
120 min.

 Farmona dowolny zabieg firmowy na twarz  
(wybór z 9) 60 min.

 Refleksoterapia leczniczy masaż stóp 45 min.

cena pakietU:

DLA  1 OSOBY: 

 639 zł  

orient spa
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day spa
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spa menu: 

 Przeciwstarzeniowy Zabieg Liftingujący Menard na twarz  90 min.
 Acai Refirm rytuał pielęgnacji ciała 105 min.

cena pakietU:

DLA  1  OSOBY: 

 699 zł

eliksir młodoŚci

Symbioza z naturą i wiara w jej niewyczerpalne pokłady piękna leży u podstaw młodego wyglądu i pozytywnego stanu 
ducha. Zapraszamy Cię na regenerującą wędrówkę po krainie młodości. W pakiecie połączyliśmy tradycyjne rytuały piękna  
oraz osiągnięcia nowoczesnej japońskiej kosmetologii. Działamy zarówno na umysł, jak i na ciało. Sprawiamy, że ubywa Ci lat.  
Po zabiegach zapraszamy do Restauracji Magnifica lub letni taras na lekkie dania kuchni wellness.
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pakiety dla nieGo
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Doskonała opcja dla zapracowanych. Popołudnie w orientalnym SPA połączone z lunchem w eleganckiej Restauracji Magnifica 
to perfekcyjny sposób na regenerację ciała i ducha. 

city spa

spa menu: 

 Mangir Głęboki Detox azjatycki zabieg pielęgnacji ciała 90 min.
 Monteil dowolny podstawowy zabieg na twarz 

      (wybór z 2) 70 min.

cena pakietU:

DLA  1 OSOBY: 

 505 zł  

Doskonała forma nieformalnych spotkań z kontrahentem biznesowym. Po relaksującej sesji w SPA w spokoju omawiacie 
interesy. Doskonale nadają się do tego kameralne wnętrza SPA. Zapraszamy także do eleganckiej Restauracji Magnifica. 

spa menu: 

 Sib Song Panna tajski masaż 60 min.
 Monteil dowolny luksusowy zabieg na twarz 

      (wybór z 2)  90 min.
 Refleksoterapia stóp 45 min. 

cena pakietU:

DLA  1 OSOBY: 

 685 zł  

bUsiness spa
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let’s celebrate

Urodziny, wieczór panieński, baby shower, przyjęcie niespodzianka... 
Każdą okazję warto celebrować! Proponujemy beztroskie chwile spędzone w gronie najbliższych przyjaciół, pełne radości, 
pielęgnacyjnych przyjemności i relaksu. Poznajcie wspólnie sekret wyrafinowanej pielęgnacji i zniewalających wrażeń  
w zabiegach SPA. W międzyczasie zasmakujcie w niekonwencjonalnym menu wellness i szaleństwie drinków Let’s Celebrate.

atrakcje: 

 sauna fińska

 łaźnia parowa

 strefa relaksu z widokiem na park, w której serwowane są aromatyczne herbaty i woda mineralna

 losowanie wśród uczestników zestawu pielęgnacyjnego Let’s Celebrate

 dla każdego kosmetyczny upominek Let’s Celebrate i kupon rabatowy do SPA

 zabieg na ciało
 słodki koktajl żurawina & cytryna 

- peeling cukrowy + balsam 30min.

spa menu:

 Hydro Cell Monteil ekspresowy zabieg na twarz  
o właściwościach nawilżających 30min.

 Synic Monteil ekspresowy zabieg na twarz na pierwsze 
zmarszczki 30+ 30min.

 Papaja & Tamarillo zabieg na ciało peeling cukrowy 
     + masło + mgiełka 30min.

 Gruszka & Żurawina peeling cukrowy  
+ masło + mgiełka 30min.

cena pakietU:

DLA  1 OSOBY: 
 150 zł  / 1 Zabieg
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dodatki

Dodatkowy nocleg do pakietu: pokój 1 osobowy 199 zł/doba, pokój 2 osobowy 229 zł/doba,
apartament 464 zł/doba.

Na każdy dodatkowo zamówiony, pełny zabieg Firmowy otrzymasz  
15% upustu od podstawowego cennika.

Wymagana zaliczka 30% o bezkosztowym terminie zwrotu do godziny 16:00, 3 dni przed datą przyjazdu.

Ceny pakietów nie zawierają opłaty klimatycznej w wysokości 1,6 zł za osobę,  
za dobę, która jest naliczana przy pobycie powyżej 1 doby. 
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dodatki


