
Masz ochotę na babskie spotkanie
w zupełnie innej odsłonie?

Zapraszamy na wyjątkowe
wieczory LADIES ONLY!
 

WIECZÓR PANIEŃSKIW TKALNIA SPA & WELLNESS

• DLA PANNY MŁODEJ: Rytuał na ciało lub twarz z elementami masażu gwarantujący wygładzenie, nawiliżenie 
   i rozświetlenie skóry - 200 zł
• DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK: Relaksujący masaż pleców lub zabieg bankietowy na okolicę oczu - 80 zł/osoba
• POCZĘSTUNEK: Lampka szampana lub wina, słodki poczęstunek, gorące napoje, woda, sok w strefie relaksu - 30 zł/osoba

• Dwugodzinny relaks na basenie i w strefie Wellness
• Słodki poczęstunek w strefie relaksu Tkalnia SPA (mini candy bar: słodkie babeczki własnego wypieku, owoce, 
   mini koktajle, kawa, herbata smakowa)
• Zabieg peelingująco - nawilżający na ciało
• Rozświetlenie i regeneracja - ekspresowy zabieg na twarz z maską witaminową

JEDYNY TAKI WIECZÓR    

DODATKOWE PROPOZYCJE   

SŁODKIE BABECZKI - 260 zł/osoba 

BABSKIE WIECZORY
MOŻLIWOŚĆ WŁASNEJ KOMPOZYCJI ZABIEGÓW   
• Zabieg peelingująco - nawilżający na ciało - 120 zł/osoba
• Zabieg rozświetlający na twarz z witaminą C - 90 zł/osoba
• Masaż czekoladą lub aromatyczną świecą całego ciała (50 min.) - 160 zł/osoba
• Aromaterapeutyczny masaż całego ciała (50 min.) - 160 zł/osoba
• Aromaterapeutyczny masaż pleców (30 min.) - 80 zł/osoba
• Zabieg wygładzający na dłonie - 40 zł/osoba
• Manicure klasyczny z kolorem • Manicure klasyczny z kolorem - 50 zł/osoba
• Pedicure klasyczny z kolorem - 90 zł/osoba
• Luksusowy zabieg na ciało dla Panny Młodej (90 min.) - 250 zł/osoba
(peeling całego ciała, masaż relaksacyjny, odżywcza maska i relaks w suchej wannie Soft Pack)

Podane ceny dotyczą grup minimum czteroosobowych.

• Warsztaty wizażu dla wszystkich uczestniczek (90 min.) - 60 zł/osoba
• Lekcja masażu dla dwojga (60 min.) - 70 zł/osoba (Minimum cztery osoby lub 260 zł dla dwóch osób.)
• Relaks w strefie Wellness i na basenie - 20 zł/osoba/3 godz.
• Słodki poczęstunek (wybór ciast i ciasteczek, świeże owoce i musy owocowe), lampka szampana lub wina, 
   gorące napoje, woda i sok w strefie relaksu Tkalnia SPA - 30 zł/osoba
• Fit przekąski (mini sałatki, warzywa w słupkach z dipami, domowa granola z jogurtem i suszonymi owocami, 
   owoce filetowane),    owoce filetowane), gorące napoje, woda i sok w strefie relaksu Tkalnia SPA - 40 zł/osoba
• Lampka wina lub szampana - 12 zł/osoba
• Tort na zamówienie - 80 zł/kg
• Wynajem na wyłączność strefy SPA - 500 zł

Tkalnia SPA & Wellness
ul. Zamkowa 2, Pabianice

42 206 83 00
kontakt@tkalniaspa.pl
www.tkalniaspa.pl


