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Odkryj siłę naturalnegO piękna i Orientalnej pielęgnacji. 
ZaZnaj pOcZucia wyjątkOwOści i absOlutnegO luksusu.

discOver the pOtency and natural beauty Of Oriental care.  experience the 
feeling Of uniqueness and absOlute luxury.

z iZanurz się w niepowtarzalnej atmosferze balijskiego SPA. 
Otul zmysłową wonią azjatyckich kwiatów, ziół i olejków 
eterycznych. Poczuj kojący dotyk terapeutów z Wyspy Bali 
w Farmona Wellness & SPA.

Harmonia zmysłów
Szum strumyka biegnącego po kamiennej posadzce, siła 
natury ze stuletnich drzew w parku otaczającym SPA, 
aromaterapeutyczna woń naturalnych olejków eterycznych, 
relaksacyjna muzyka, azjatyckie masaże i rytuały piękna 
sprzyjają twojemu wyciszeniu i równowadze.

Immerse yourself in the wonderful atmosphere of 
a Balinese SPA. Wrap yourself in the sensual scent 
of Asian flowers, herbs and essential oils. Feel the 
soothing touch of therapists from the island of Bali in 
the Farmona Wellness & SPA.

Harmony of the senses
The sounds of a stream on the stone floor, the force 
of nature emanating from the centuries-old trees in 
the park surrounding the SPA, the aromatherapy 
scent of natural essential oils, relaxing music, an Asian 
massage and beauty rituals are all conducive to your 
tranquility and balance.

Hotel FarmoNa BusiNess & spa
KraKów
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Z rytmem natury
Symbioza z naturą, wiara w to, że jest ona 
niewyczerpalnym źródłem urody, harmonii i relaksu 
nieustannie towarzyszy Farmona Wellness & SPA. 
Odkryjesz ją w bogactwie naturalnych, aromatycznych 
składników użytych podczas zabiegów i rytuałów 
azjatyckich. To kompozycje orientalnych ziół, 
przypraw i kwiatów, oparte na autorskich recepturach, 
pochodzące z najdalszych zakątków świata: Chin, 
Laosu, Indonezji i Sri Lanki. Produkty te przygotowywane 
są bezpośrednio przed zabiegiem. Ich niezwykłe 
właściwości pielęgnacyjne otwierają drogę do świata 
piękna, któremu od setek lat próbuje sprostać zachodnia 
kosmetologia. Sprawiają, że orientalne zabiegi i rytuały 
stają się niezwykłym doznaniem.

Butikowy hotel
SPA jest zlokalizowane w Hotelu Farmona Business 
& SPA, który do dyspozycji gości oddaje 60 indywidualnie 
zaaranżowanych pokoi. Jeśli cenisz wysmakowane 
proste wnętrza, dyskretną opiekę personelu, troskę 
o niepowtarzalność każdej chwili, to idealne miejsce 
dla ciebie. Piękny park otaczający hotel zagląda wprost 
do okien pokoju. Latem soczysta zieleń liści działa 
pobudzająco, a zimą ośnieżony krajobraz subtelnie koi 
zmysły. Tętniąca żywiołami ognia i wody Restauracja 
Magnifica, a także balijskie rytuały piękna, pozwolą ci zbliżyć 
się do natury i osiągnąć wewnętrzną harmonię. 

The rhythms of nature
Symbiosis with nature. The belief that it is an endless source 
of beauty, harmony and relaxation is a constant feeling at the 
Farmona Wellness & SPA. You will discover it in the richness of 
the natural, aromatic ingredients used during treatments and 
Asian rituals and in the composition of oriental herbs, spices and 
flowers, based on original recipes, from the farthest corners of 
the world: China, Laos, Indonesia and Sri Lanka. These products 
are prepared immediately before treatment. Their extraordinary 
nurturing properties open the way to a world of health and 
beauty, which for hundreds of years western cosmetology has 
tried to copy. Here the oriental treatments and rituals are an 
extraordinary experience.

Boutique hotel
The SPA is located in the Farmona Business & SPA Hotel with 
60 individually arranged rooms for guests. If you appreciate 
a tasteful interior, discreet personal attention, concern for the 
distinctiveness of every moment, this is the perfect place for you. 
The beautiful park which surrounds the hotel is visible from your 
room. In summer, lush green foliage has a stimulating effect and 
in winter the landscape subtly soothes the senses. The lively 
elements of fire and water at the Magnifica Restaurant and the 
Balinese beauty rituals, all bring you closer to nature and the 
achievement of inner harmony.

Hotel FarmoNa BusiNess & spa  
30-443 KraKów

ul. jugowicKa 10 c
tel.:  +48 12 252 70 70
FaKs: +48 12 252 70 71
recepcja@HotelFarmoNa.pl  
www.HotelFarmoNa.pl
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Gabinety SPa: 6 
Wiodące marki: menard, monteil, 
Farmona SyStem ProFeSSional 
SPecjalizacja SPa: HoliStyczne 
SPa, orientalne maSaże i rytuały 
Piękna, turecki Hammam, komPlekSoWa 
PielęGnacja tWarzy i ciała 

Treatment rooms: 6 
Leading brands: Menard, Monteil, 
Farmona System Professional 
SPA Specialties: Holistic SPA, 
oriental massage and beauty 
rituals, Turkish Hammam, facial 
and body comprehensive care


