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Położony w malowniczym 
parku kameralny obiekt to 
holistyczna oaza relaksu  
i piękna. Harmonijnie urzą-

dzone wnętrza pokoi, naturalne ma-
teriały wykończeniowe oraz rajska 
zieleń, pozwalają poczuć niezwykłą 
bliskość z naturą. Sercem hotelu jest 
orientalne Farmona Wellness & SPA- 
idealna kompilacja miłości do doty-
ku, orientalnych rytuałów i najnow-
szych zdobyczy kosmetologii. 
Wyjątkowość miejsca podkreślają 
liczni Goście biznesowi, którzy cenią  
doskonale przygotowane zaplecze 
konferencyjne, profesjonalizm ob-
sługi i świetną kuchnię. Miejsce zo-
stało wyróżnione prestiżowymi na-
grodami, m.in. Spa Prestige Awards, 
Diamentami Forbesa, Nagrodą Go-
spodarczą Prezydenta RP, Medalem 
Europejskim oraz licznymi reko-
mendacjami i certyfikatami. 
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kompozycje orientalnych ziół, przy-
praw i ekstraktów roślinnych otwie-
rają drogę do świata piękna, któremu 
od setek lat próbuje sprostać zachod-
nia kosmetologia. Wizyta w Farmona 
Wellness & SPA to podróż tą drogą  
w najdalsze zakątki świata a eksklu-
zywny program zabiegów został opra-
cowany w Indonezji na wyłączność 
miejsca. Receptury i techniki stoso-
wane w rytuałach liczą tysiące lat, 
przed wiekami dostępne były jedynie 
dla członków rodów królewskich. 

ROZKOSZE PODNIEBIENIA
W wysmakowanych wnętrzach Re-
stauracji Magnifica, z nowoczesnym 
kominkiem i widokiem na park ser-
wowane są lekkie dania kuchni well-
ness, staropolskie specjały, ryby  
i owoce morza oraz dania kuchni 
śródziemnomorskiej. Restaurację  
w Farmona Hotel Business & SPA  
prowadzą mistrzowie kuchni, kuli-
narni kosmopolici a karta menu od-
powiada tu rytmom pór roku. Wie-
czorami na gości czeka doskonale 
zaopatrzona strefa klubowa, w której 
przy dźwiękach muzyki można roz-
koszować się otaczającym piękne

WYSPA BÓSTW
Miłośników tradycyjnych azjatyckich 
rytuałów piękna zachwyci Farmona 
Wellness & SPA, gdzie terapeutki  
z wyspy Bali wprowadzą w stan bło-
giego relaksu i ukojenia. Bali, zwana 
„wyspą bóstw i demonów”, słynie  
z liczących tysiące lat zabiegów upięk-
szających. Ich sekret kryje się w bo-
gactwie naturalnych składników oraz 
unikatowych technikach manual-
nych, stosowanych podczas zabiegów. 
Podejrzewaneo magiczne właściwości 

Symfonia  
zmysłów 
W czasach wszechobecnej percepcji wzrokowej nie 
skupiamy należnej uwagi dotykowi, nie zdajemy sobie 
sprawy z jego znaczenia. A przecież to on przynosi ulgę, gdy 
boli ciało lub dusza. Dodaje sił, zwalcza strach, rozgrzewa, 
pozwala być blisko z drugim człowiekiem. Miłośników 
naturalnych terapii dotykiem zapraszamy do krakowskiego 
Farmona Hotel Business & SPA. Jego stworzeniu 
towarzyszyły trzy podstawowe idee leżące u podstaw filozofii 
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona: harmonia, 
niepowtarzalność i symbioza z naturą.


