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Zamek Ksieża Góra  to miejsce stworzone dla 
dbałości o piękno i relaks…



MASAŻE

Relaksacyjny masaż całego aromatycznym  masłem Shea. Ma dobroczynny 
wpływ na ciało 
i duszę, usuwa zmęczenie, rozluźnia napięte tkanki, wyrównuje krążenie 
energii witalnej zablokowanej przez stres, działa witalizująco i odprężająco. 
Dzięki zastosowaniu masła daje efekt długotrwałego nawilżenia i odnowy 
skóry. Ujędrnia ciało, wzmacnia mięśnie, usuwa toksyny. Zapach masła 
długo utrzymuje się na skórze,działając aromaterapeutycznie. 
CENA - 60 PLN/25 MIN  140 PLN/ 50 MIN

Klasyczny masaż całego ciała ciepłym olejem. Dobroczynnie wpływa na 
cały organizm. Obniża napięcia mięśniowe, działa przeciwbólowo, 
rozluźniająco. Znacznie poprawia krążenie i przyspiesza regenerację mięśni.
CENA - 70 PLN/ 25 MIN 140 PLN/ 50 MIN

Masaż wykonywany za pomocą ciepłego olejku z podgrzanej świecy. 
Relaksuje i zmniejsza napięcie mięśniowe, a dzięki bogactwu naturalnych 
składników odżywczych pozostawia skórę aksamitnie gładką i nawilżoną.
CENA - 160 PLN/ 50 MIN

Z potrzeby relaksu

Klasycznie

Dotyk ciepła

Masaż całego ciała z użyciem gorących bazaltowych kamieni 
wulkanicznych. Głęboko odpręża, zmniejsza napięcia mięśni, przywraca 
wewnętrzną równowagę i harmonię. Przyjemne ciepło kamieni wyrównuje 
przepływ energii i usprawnia krążenie.
CENA - 80 PLN/ 25 MIN 170 PLN/ 50 MIN

Masaż całego ciała wykonywany za pomocą gorącej, aromatycznej 
czekolady. Głęboko relaksuje i zmniejsza napięcie tkanek. Dzięki naturalnej 
czekoladzie intensywnie odżywia skórę i przywraca jej zdrowy koloryt.
CENA - 160 PLN / 50 MIN

Delikatny masaż rozluźniający mięśnie twarzy. Ma działanie relaksacyjne, 
regenerujące i odmładzające. Odpręża mięśnie, stymuluje mikrokrążenie 
skóry zapobiegając tym samym powstawaniu zmarszczek.
CENA – 70 PLN / 25 MIN

Podane ceny są cenami brutto w PLN. 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen

Ciepły kamień

Gorąca czekolada

Odprężona twarz

...Przeznaczeniem SPA KSIĘŻA GÓRA jest przywrócenie Ci równowagi, 
utraconej w ciągłym pośpiechu dnia powszedniego. Nie porywamy się na 
rzeczy niemożliwe, chcemy tylko przywrócić Ci dobre samopoczucie  
i Twoje naturalne piękno. Chcemy, żeby dzięki naszej starannej opiece do 
Twojego ciała powróciło odprężenie, spokój i siły witalne, a umysł oczyścił 
się z negatywnych myśli.
Połączenie luksusowych kosmetyków z naszą wiedzą i pasją pozwoliło 
nam opracować szeroki wachlarz  profesjonalnych zabiegów 
relaksacyjnych, pielęgnacyjnych oraz niezapomnianych rytuałów Spa.
Menu Spa opracowane jest tak, aby każdy z naszych Gości znalazł w nim 
coś dla siebie. Od zabiegów relaksacyjnych po kompleksową pielęgnację 
twarzy, ciała, dłoni i stóp...” 



Innowacyjny zabieg redukujący uporczywy cellulit. Zawiera wyciąg z 
Japońskiej pietruszki, który jako jedyny składnik kosmetyczny, jest w 
stanie blokować produkcję tkanki tłuszczowej. Działa na różne procesy 
prowadzące do gromadzenia się tłuszczu: aktywuje lipolizę ( wyciąg z 
malin), rozkładając trójglicerydy, zwiększa lipolizę ( wyciąg z Pieprzu 
Brazylijskiego), wywołaną adrenaliną podczas ćwiczeń.
CENA - 225 PLN / 60 MIN

RYTUAŁY SPA

Unikalny zabieg wykorzystujący naturalne składniki zawarte w 
pomarańczy, zielnej herbacie oraz bambusie. Zabieg rozpoczyna delikatny, 
odświeżający pomarańczowy peeling ciała następnie nakładana jest  
detoksykująco-odświeżająca maska z zieloną herbatą. Dopełnieniem 
zabiegu jest rewitalizujący masaż kremem z ekstraktem z bambusa. Zabieg 
usuwa toksyny, wygładza i znakomicie dotlenia skórę, stanowi swoiste 
uzdrowienie dla ciała i zmysłów.
CENA - 230 PLN/ 90 MIN

Botanical spice by SKEYNDOR

Wygładzone - ujędrnione by SKEYNDOR

Zabieg rozpoczyna gruboziarnisty peeling całego ciała który przyspiesza 
odnowę i regeneruje naskórek. Po zabiegu nakładany jest odżywcze 
aromatyczne masło. Skóra pozostaje doskonale oczyszczona i gładka.
CENA - 130 PLN/ 50 MIN

Zabieg rozpoczyna się gruboziarnistym peelingiem całego ciała o 
urzekającym zapachu czekolady. Cząsteczki peelingu zawierają kompleks 
wyszczuplający na bazie kofeiny. Zabieg dopełnia masaż aromatycznym 
masłem Shea bogatym w składniki odżywcze i nawilżające.
CENA - 150 PLN / 60 MIN

Nuta gorzkiej czekolady

Satynowa gładkość



Doskonałe oczyszczenie by SKEYNDOR

Pełnia energii by SKEYNDOR

PIELĘGNACJA TWARZY

Zabieg polega na głębokim złuszczaniu naskórka. Oczyszcza skórę, spłyca 
i zmniejsza widoczność zmarszczek i powierzchownych blizn. Znakomicie 
rozjaśnia skórę oraz poprawia jej koloryt.
CENA - 150 PLN / 50 MIN

Zabieg oparty na kompleksie wyciągów roślinnych, wody termalnej  
i oligosacharydów probiotycznych. Przeznaczony do pielęgnacji skóry 
wrażliwej, ze skłonnością do rumienia i pękania naczynek. Maska o silnym 
działaniu łagodzącym zawiera wyciągi z nagietka, rumianku i aloesu oraz 
witalną esencję z mamaku. Przyspiesza naturalną regenerację skóry
i zwiększa jej odporność. 
CENA - 160 PLN / 50 MIN

Zabieg oparty na głęboko nawilżającym działaniu czystego hydrolizowanego 
kolagenu. Zastosowany płat dodatkowo pobudza krążenie, poprawia 
elastyczność i jędrność skóry. Łagodzi również podrażnienia zwłaszcza po 
opalaniu, hamuje powstawanie wolnych rodników.
CENA - 180 PLN / 60 MIN

Zabieg normalizujący główne przyczyny powstawania trądziku: łojotok, 
nadmierne rogowacenie i namnażanie bakterii. Reguluje pracę gruczołów 
łojowych. Zabieg oddziałuje bezpośrednio na gruczoły łojowe oraz zwiększa 
odporność skóry na chorobotwórcze bakterie.    
CENA -  140 PLN / 60 MIN

Zabieg wykorzystujący intensywne działanie witaminy C i ekstraktu z granatu. 
Przeznaczony dla skóry dotkniętej fotostarzeniem i poszarzałej . Intensywnie 
rozjaśnia, uszczelnia rozszerzone naczynia, wspomaga wytwarzanie nowego 
kolagenu działając rozświetlająco i przeciwstarzeniowo.
CENA - 180 PLN / 60 MIN

Mikrodermabrazja diamentowa

Pełne ukojenie by SKEYNDOR

Idealne nawilżenie by SKEYNDOR



Terapia BOTOX LIKE stanowiąca alternatywę dla efektów medycyny 
estetycznej. Bogactwo stymulujących peptydów, substancji 
wypełniających oraz głęboko nawilżających zapewnia natychmiastową 
poprawę owalu twarzy oraz wyraźne zwiększenie elastyczności.
CENA - 280 PLN/ 90 MIN

Nowa generacja peelingów kosmeceutycznych opartych na 
wielowarstwowej technologii sekwencyjnej. W jednym zabiegu połączono 
aż 5 wyselekcjonowanych technik złuszczania: peeling mechaniczny, 
kawitacyjny, kwasowy, enzymatyczny i biologicznyy. Odpowiedni dobór 
kwasów i peptydó zapewnia doskonałe efekty odmładzające  
i rozjaśniające.
260 PLN / 50 MIN

PIELĘGNACJA DŁONI
Jedwabiste dłonie
Parafinowy zabieg na dłonie.  Działa wygładzająco 
i nawilżająco na skórę dłoni.
 CENA – 40 PLN/ 25 MIN
Manicure podstawowy
 CENA - 60 PLN / 45 MIN
Manicure podstawowy z malowaniem 
 CENA - 80 PLN / 60 MIN
Manicure hybrydowy
 CENA -  100 PLN / 75 MIN

Delikatne złuszczanie naskórka przy pomocy ultradźwięków. Zabieg 
doskonale oczyscza skórę, a nałozona na zakończenie zabiegu maseczka 
dostarcza odpowiednich składników odżywczych. Szczególnie polecany 
osobom, których skóra wymaga odżywienia i odświeżenia.
CENA - 110 PLN / 45 MIN

Peeling kawitacyjny

Lifting bez skalpela by SKEYNDOR

Derma peel pro by SKEYNDOR

PIELĘGNACJA STÓP
Pedicure podstawowy 
 CENA - 100 PLN / 60 MIN
Pedicure podstawowy z malowaniem
 CENA - 120 PLN / 75 MIN
Pedicure hybrydowy
 CENA – 140 PLN / 90 MIN

OPRAWA OCZU

Regulacja brwi
 CENA - 20 PLN
Regulacja brwi i henna brwi
 CENA - 25 PLN
Regulacja brwi, henna brwi i rzęs
 CENA - 35 PLN



REGULAMIN SPA

• Prosimy o przybycie 5 minut przed planowanym zabiegiem. 
Spóźnienie może spowodować skrócenie czasu zabiegu.

• Zalecamy przybycie do SPA bez przedmiotów wartościowych. 
Pracownicy SPA nie odpowiadają za rzeczy zostawione w 
gabinecie.

• Korzystając z zabiegów zobowiązują się Państwo do 
poinformowania pracownika SPA o istnieniu ciąży, 
przebytych zabiegach, chorobach przewlekłych.

• W razie rezygnacji z zabiegów prosimy o poinformowanie 
recepcji głównej na 5 godzin przed planowanym zabiegiem. 
Jeśli anulacja nastąpi w czasie krótszym niż 5 godzin do 
momentu planowanego zabiegu zostaną Państwo obciążeni 
100 % wartością ceny zabiegu.

• Większość zabiegów na ciało wykonywana jest bez ubrania. 
Przed zabiegiem otrzymają Państwo bieliznę jednorazową.

• Rezerwacja zabiegów jest jednoznaczna z akceptacją 
regulaminu.



ul. Księża Góra 2
58-540 Karpacz

tel. +48 75a 718 42 48
 SPA +48 799 099 058

recepcja@ksiezagora.com.pl
www.ksiezagora.com.pl


