
Harmonia zmysłów
Hotel Farmona Business & sPa jest miejscem idealnym dla osób, które cenią 
wysmakowane proste wnętrza, fachową i dyskretną opiekę personelu i do-
ceniają niepowtarzalność każdej chwili. indywidualnie aranżowane pokoje 
w kolorach natury, wyrafinowana hotelowa restauracja oraz unikalne sPa z au-
torskimi zabiegami opracowanymi przez indonezyjskich mistrzów pozostawią 
niezapomniane wrażenia.
Położony w malowniczym, starym parku butikowy hotel Farmona Business 
& sPa stanowi oazę spokoju, gdzie w komfortowych warunkach może wypo-
czywać 70 gości. Hotelowe wellness & sPa zaprojektowano zgodnie z chiń-
skimi zasadami Feng shui. meble zostały ręcznie wykonane przez artystów 
na wyspie Bali. w sPa szum strumyka biegnącego po kamiennej posadzce, 
siła natury ze stuletnich drzew w starym parku, aromaterapeutyczna woń 
naturalnych olejków eterycznych i relaksacyjna muzyka sprzyjają wycisze-

niu i równowadze. To właśnie w takim miejscu indonezyjscy terapeuci dbają 
z troską o ciało, umysł i duszę. we wszystkich zabiegach w sPa łączą się 
nowoczesne zdobycze kosmetologii, siła naturalnych ekstraktów oraz leczni-
cza moc krystalicznie czystej wody ze źródła bijącego na terenie hotelowego 
parku. Goście mają do dyspozycji m.in. program rytuałów piękna opracowany  
na wyłączność Farmona wellness & sPa przez mistrzów indonezyjskich terapii.  
oryginalne, liczące tysiące lat zabiegi przed wiekami przeznaczone wyłącznie 
dla członków rodów królewskich są teraz dostępne dla każdego. w hotelowym 
sPa znajduje się też łaźnia błotna, sauna, turecki hamman i jedyna w Polsce 
tajska łaźnia ziołowa. Klasyczne i orientalne masaże, autorski program sPa 
dla włosów z indyjskim masażem głowy Champi, autorski masaż bursztynami, 
łączący filozofię wschodu i zachodu, to wyjątkowe i unikalne doświadczenia. 
warto wybrać się w tę podróż.

Farmona hotel 
Business & spa

THe Harmony 
oF senses

Farmona Business & SPA Hotel is an ideal 
place for those who appreciate sophisticat-
ed, simple interiors, professional and dis-
creet care of the staff, and those who value 
the uniqueness of every moment. Individu-
ally designed rooms in the colours of nature, 
a refined hotel restaurant and a unique SPA 
with original treatments worked out by In-
donesian masters leave you with unforget-
table sensations. 
Boutique Farmona Business & SPA Hotel lo-
cated in a picturesque, old park is an oasis 
of peace and quiet where up to 70 guests 
can rest in comfortable conditions. The hotel 
Wellness and SPA is one of its kind – it was 
designed according to the Feng Shui rules, 
its furniture was handmade by artists from 
Bali. The swoosh of a stream on the hotel SPA 
stone floor, the power of nature of centenarian 
trees in the old park, the aromatherapeutic 
fragrance of natural essential oils, and re-
laxing music create favourable conditions to 
calm oneself down and find balance. It is here 
where the Indonesian therapists will take care 
of your body, mind and soul. All SPA treat-
ments combine the benefits of modern cos-
metology, the power of natural plant extracts, 
and the healing power of crystal clear water 
from the spring in the hotel park. Guests can 
take advantage of the beauty rituals worked 
out by Indonesian masters exclusively for 
Farmona Wellness & SPA. Thousands years 
old, original treatments, which centuries ago 
were available only for royal family members, 
are now accessible for everyone. In the hotel 
SPA guests also have: a mud bath, a sauna, 
a Turkish hammam, and, the only in Poland, 
Thai herbal bath at their disposal. Classical 
and oriental massages, an original hair treat-
ment programme including the Indonesian 
head massage – Champi, an original amber 
massage combining the philosophy of East 
and West are exceptional and unique experi-
ences. It’s worth going on this journey.
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