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OFERTA PAKIETOWA

Przedstawiamy ofertę składającą się z pakietów:
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Pobytowych - dla stęsknionych za pełnym wypoczynkiem i relaksem
Dla dwojga - dedykowane parom szukającym wspólnych chwil
Jednodniowych - to “day spa” dla chcących oderwać się od codzienności
Let’s celebrate - idalany z okazji wieczoru panieńskiego, baby shower czy imprezy niespodzianki

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.

HOTEL FARMONA BUSINESS & SPA
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PAKIETY POBYTOWE

Kilkudniowa wyprawa po orientalnych zakątkach świata. Poznasz rytuały piękna, z których słynie archipelag indonezyjski 
oraz techniki masażu, opierające na 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
Bali Chakrapani azjatycki rytuał na ciało, 120 min 
Kolagenowy zastrzyk młodości na twarz, 70 min 

2 dzień
Gunung Kidul, masaż gorącymi kamieniami, 90 min 

3 dzień
Jawajski Masaż Aromaterapeutyczny, 90 min 

4 dzień
, leczniczy masaż stóp, 45 min 

Anti A.G.E., zabieg antyglikacyjny na twarz, 45 min 

noclegi:
4 noclegi ze śniadaniami, opcjonalnie  
jedna kolacja lub lunch w każdym dniu pobytu podawane 
w Restauracji Magnifica.
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ORIENTALNE PODRÓŻE WELLNESS (4 NOCLEGI) 

cena pakietu:

Dla 1 osoby:
2 645 zł z jednym lunchem lub kolacją dziennie 
2 325 zł ze śniadaniami

Dla 2 osób: 
4 413 zł z jednym lunchem lub kolacją dziennie 
3 773 zł ze śniadaniami

Lunch lub kolacja
To wybór ze specjalnej karty dań, po jednym z każdej  
kategorii dań: przystawka, danie główne i deser.
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PAKIETY POBYTOWE

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

HOLISTYCZNA REGENERACJA (2 NOCLEGI)
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spa menu: 

1 dzień
Masaż Balijski, 60 min. 

na twarz, 60 min 

2 dzień
Vegan Nature, zabieg pielęgnacji ciała, 90 min 

3 dzień
, leczniczy masaż stóp, 45 min

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

cena pakietu:

Dla 1 osoby:
1 507 zł z jednym lunchem lub kolacją dziennie
1 347 zł ze śniadaniami

Dla 2 osób: 
2 555 zł z jednym lunchem lub kolacją dziennie
2 235 zł ze śniadaniami

Lunch lub kolacja
To wybór ze specjalnej karty dań, po jednym z każdej  
kategorii dań: przystawka, danie główne i deser.

ram 
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PAKIETY POBYTOWE

detox (2 noclegi)
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spa menu: 

1 dzień
Mangir Głęboki Detox, balijska pielęgnacja ciała, 90min 

2 dzień

3 dzień

noclegi:
2 noclegi ze śniadaniami, oraz lekką obiadokolacją 
podawane w Restauracji Magnifica

 

cena pakietu:

Dla 1 osoby:
1 519 zł ze śniadaniem i obiadokolacją

Dla 2 osób: 
2 585 zł

Lunch lub kolacja
Lekka obiadokolacja ze specjalnej karty dań: 
przystawka, danie główne, smoothie

 

Odnajdź wewnętrzną równowagę, zredukuj toksyny, oczyść umysł i zrelaksuj ciało. Nasz program odnowy pomoże Ci się 
odprężyć, a specjalne lekkie menu wzbogacone zestawem detoksykujących, ekologicznych herbat oczyści Twój organizm 
z toksyn.

Jawajski Masaż Aromaterapeutyczny, 90min

Masaż Sa moon Prai z Tajską Łaźnią ziołową, 90min

ze śniadaniem i obiadokolacją
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PAKIETY DLA DWOJGA

Propozycja dla par, które pragną oddalić się od codzienności i oddać zmysłowym rozkoszom SPA. Niezwykłe doświadczenie, które 
pozwala zbliżyć się do siebie i wzmocnić uczucia. Pakiet obejmuje dwa noclegi, uroczystą kolację z butelką wina w ekskluzywnej 
Restauracji Magnifica oraz program zabiegów SPA dla dwojga.
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spa menu: 

1 dzień
Vanilla Mocca Słodki Rytuał, azjatycki rytuał  
na ciało, 120 min.

2 dzień
Anti A.G.E., zabieg antyglikacyjny na twarz, 45 min.

3 dzień
, leczniczy masaż stóp, 45 min.

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

noclegi:
2 noclegi ze śniadaniami.

PERFECT ESCAPE (2 NOCLEGI)

cena pakietu:

Dla 2 osób: 
2039 zł

Rezerwacje pakietu przyjmujemy z minimum  
24 godz. wyprzedzeniem.
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Wyjątkowa podróż w Świat Orientu. Niezapomniane przeżycie dla dwojga. W ramach pakietu proponujemy jeden nocleg 
w apartamencie, owoce i czekoladki w pokoju wraz z płatkami róż, romantyczną kolację z butelką wina w eleganckiej 
Restauracji Magnifica.

spa menu: 

1 dzień
Jawajski Lulur Królewski Rytuał Miłości, azjatycki  
rytuał na ciało, 120 min.

2 dzień
 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 ze śniadaniem w apartamencie, owoce i czekoladki 
w pokoju wraz z płatkami róż.

ROMANTICA (1 NOCLEG)
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PAKIETY DLA DWOJGA

cena pakietu:

Dla  2  osób: 
1 720 zł 

Zamówienie na pakiet przyjmowane na 24h  
przed realizacją usługi. 
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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. To prezent pełen uczuć. Po sesji w SPA zapraszamy     
na romantyczną kolację w eleganckiej Restauracji Magnifica.

spa menu: 

Jawajski Lulur Królewski Rytuał Miłości, azjatycki  
rytuał na ciało, 120 min.

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

LOVE IS IN THE AIR
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PAKIETY DLA DWOJGA

cena pakietu:

Dla 2 osób: 
945 zł 

Zamówienie na pakiet przyjmowane na 24h 
 przed realizacją usługi.
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PAKIETY JEDNODNIOWE
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Pakiet przeznaczony dla osób, które poszukują ucieczki od codzienności. Obejmuje Masaż Balijski, zabieg pielęgnacji twarzy, 
opcjonalnie lunch w Restauracji Magnifica lub zestaw kosmetyków do pielęgnacji ciała.

spa menu: 
 
Masaż Balijski, 60 min.

 na twarz, 60 min.

spa menu: 
 
Dotyk Bogini Devi Sri, rytuał na ciało, 120 min.
F na twarz, 60 min.

czas trwania pakietu: 
  zabiegi 2 godz.
  przerwy 15 min.
  łącznie 2 godz. 15 min.

cena pakietu:
Dla 1 osoby: 450 zł 

z zestawem kosmetyków: 500 zł   
z 3-daniowym lunchem: 530 zł 

 

czas trwania pakietu: 
  zabiegi 3 godz.
  przerwy 15 min.
  łącznie 3 godz. 15 min.

cena pakietu:
Dla 1 osoby: 559 zł 

z zestawem kosmetyków: 609 zł   
z 3-daniowym lunchem: 639 zł 

 

SZCZYPTA ARYSTOKRACJI

Pakiet przeznaczony dla kobiet, zmęczonych i zestresowanych. Obejmuje zabiegi o działaniu odżywczym, oczyszczającym  
i regenerującym, zarówno dla twarzy jak i ciała. 

HERBAL DAY
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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. 

MŁODA MAMA

spa menu: 
 
Aromatic Honey, zabieg pielęgnacji ciała, 90 min.
R  leczniczy masaż stóp, 45 min.
Anti A.G.E., zabieg na twarz, 45 min. 

czas trwania pakietu: 
  zabiegi 3 godz.
  przerwy 30 min.
  łącznie 3 godz. 30 min.

cena pakietu:
Dla 1 osoby: 540 zł 

z zestawem kosmetyków: 590 zł   
z 3-daniowym lunchem: 620 zł 

 

PAKIETY JEDNODNIOWE
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spa menu: 
 
Tajska Łaźnia Ziołowa, 30 min. 
Mangir Głęboki Detox rytuał na ciało, 90 min

      Embellir Zabieg Przeciwstarzeniowy na twarz, 80 min
      , leczniczy masaż stóp, 45 min

spa menu: 
 
Saranari Zabieg Ujędrniający na twarz, 100 min.

      Vegan Nature, zabieg na ciało, 90 min

czas trwania pakietu: 
  zabiegi 4 godz.
  przerwy 45 min.
  łącznie 4 godz. 45 min.

cena pakietu:
Dla 1 osoby: 775 zł 

z zestawem kosmetyków: 825 zł   
z lunchem: 855 zł 

 

czas trwania pakietu: 
  zabiegi 3 godz.
  przerwy 30 min.
  łącznie 3 godz. 30 min.

cena pakietu:
Dla 1 osoby: 665 zł 

z zestawem kosmetyków: 715 zł   
z lunchem: 745 zł 
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Pakiet obejmuje kompleksową pielęgnację twarzy i ciała. Kompozycja zabiegów zakłada również holistyczne podejście  
do piękna, dostarczając wspaniałej dawki relaksu. 

SEKRETY PIĘKNA

Zmysłowa podróż w Świat Orientu. Zabiegi wykonywane są na bazie naturalnych preparatów i wonnych olejków. Receptury  
i techniki liczą tysiące lat, a ich tradycja do dziś kultywowana jest na archipelagu indonezyjskim.  

ORIENT SPA
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spa menu: 

Vanilla Mocca Słodki Rytuał, azjatycki rytuał  
na ciało, 120 min.
Embellir Zabieg Liftingujący na twarz, 100 min.

, leczniczy masaż stóp, 45 min.
Zabieg pielęgnacji dłoni i stóp, 40 min.

MY BALI DAY

Pakiet łączy balijski rytuał piękna i osiągnięcia nowoczesnej, japońskiej kosmetologii. Działa zarówno na umysł, jak i na ciało. 
Propozycja na spędzenie wolnego dnia w Orientalnym Spa. 

czas trwania pakietu: 
  zabiegi 5 godz.
  przerwy 45 min.
  łącznie 5 godz. 45 min.

cena pakietu:
Dla 1 osoby  

z zestawem kosmetyków:  
z lunchem:

Pakiet zawiera odprężający masaż gorącymi, wulkanicznymi kamieniami oraz regenerujący zabieg z użyciem  
kolagenu na twarz. 

SPA MAN

spa menu: 

Gunung Kidul masaż gorącymi kamieniami, 90min 
Kolagenowa regeneracja męskiej skóry, 45min

czas trwania pakietu: 
  zabiegi 2 godz. 15 min.
  przerwy 15 min.
  łącznie 2 godz. 30 min.

cena pakietu:
Dla 1 osoby: 469 zł  

z zestawem kosmetyków: 469 zł  
z lunchem: 549 zł 
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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.

DODATKOWE 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

spa menu:

Anti-Pollution zabieg na twarz o właściwościach 
detoksykujących 
Hydra Quest zabieg na twarz mocno nawilżający
Pełny energii i odżywienia zabieg na ciało 
masaż + peeling cukrowy + masło 
Rozpieszczający i nawilżający zabieg na ciało
masaż + peeling cukrowy + masło

cena pakietu:
200 zł / 1 osoba / 1 zabieg

dodatkowy nocleg do dowolnego pakietu to:
pokój jednoosobowy 219 zł/doba
pokój dwuosobowy 259 zł/doba
apartament 399 zł/doba

Noclegi ze śniadaniem. Wymagana zaliczka 30% o bezkosztowym terminie zwrotu do godziny 18:00, 7 dni przed datą 
przyjazdu. 

DODATKI I WARUNKI REZERWACJI

Na każdy dodatkowo zamówiony zabieg SPA otrzymasz 10% rabat od cennika podstawowego. 


