
CENNIK SPA
PRICE LIST

INSTYTUT SPA HOTELU BELVEDERE

ZAPRASZA

* * * *

Nasz Insytut Spa dla Państwa jest czynny codziennie w godzinach:
Spa daily opening hours:

 
 gabinety   9.00 - 21.00

 treatment rooms  9.00 a.m. - 9.00 p.m

 basen i sauny 8.00 - 12.00 oraz 14.00 - 22.00 
  swimming pool and saunas  8.00 a.m. - 12.00 a.m. and 2.00 p.m. - 10.00 p.m.



Urządzenie najnowszej  generacji  MAXIMUS  TRILIPO  lifting  skóry  
i  szczupła sylwetka.

Zastosowana w urządzeniu technologia emituje falę radiową, która podnosi temperaturę 
skóry właściwej, doprowadzając do skrócenia włókien kolagenowych i natychmiastowej 
poprawy napięcia skóry ponadto stymuluje skórę do produkcji nowych włókien. TriLipo RF 
działa również na komórki tłuszczowe. Rozgrzewając je, upłynnia ich zawartość, która 
następnie wydostaje się na zewnątrz komórki. W tej samej głowicy uruchamiana jest 
jednocześnie opatentowana technologia dynamicznej aktywacji mięśni. Funkcja ta 
powoduje drenaż limfatyczny, pomagający opróżnić upłynnioną zawartość komórek 
tłuszczowych. Wspomaga krążenie oraz dotlenia komórki. Efektem współpracy tych dwóch 
technologii jest utrata centymetrów w obwodzie, redukcja cellulitu oraz wymodelowanie 
sylwetki.

(TRILIPO treatments are the most advanced solution for facial, non-invase body sculpting and skin tightening. 
Treatments have been clinically proven to reduce wrinkles, scars  as weel as restore mness, smoothness            
to the skin. TRILIPO radio-frequency energy heats the skin and causes collagen to contract. contraction 
improve skin texture. In par vides         
the skin with renewed mness and . In addition, TRILIPO Dynamic Muscle Activation technology 
stimulates and tones the muscles beneath the skin delivering a non-invase face lifting 

• twarz + szyja + okolice oczu (face+ neck+eyes) - 500zł
Przy zakupie serii zabiegów na twarz, szyję i okolicę oczu, 
szósty zabieg GRATIS. 
(If you buy package  of treatments for face, neck and eyes, sixth treatment is free)

• okolice oczu (eyes) - 150 zł
• szyja+podbródek (neck + chin) - 150 zł
• dekolt (decolletage) - 150 zł
• brzuch z bokami (tummy) - 300 zł
• pośladki  (buttocks) - 300 zł
• uda przód lub tył  (thighs back/ front or inner) - 300 zł
• ramiona  (arms) - 200 zł
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Specjalność Instytutu Spa 
Hotelu Belvedere ****

Pakiet zabiegów Spa na ciało i twarz „Góralska krasa”

Hotelu Belvedere **** Spa speciality:

‘Highlander Beauty’ body and facial treatment package
      

      czas trwania cena
      duration time price
      
„ŻURAWIONOWA DROPACKA”    120 min                 380 zł 
Peeling całego ciała na bazie soli jodowo-bromowej z drobinkami żurawiny. 
Poprawia krążenie krwi, idealnie zmiękcza, odżywia, nawilża i wygładza 
skórę. Dzięki zawartości żurawiny dostarcza jej witamin o działaniu 
antyoksydacyjnym i odżywczym. Zastosowany w peelingu olej rzepakowy 
poprawia napięcie, elastyczność i nawilżenie skóry, chroni ją przed 
szkodliwym działaniem czynników środowiskowych. Idealny do pielęgnacji 
skóry suchej i nadmiernie eksponowanej na promieniowanie słoneczne. 
Full body peeling based on iodic and bromic salt with cranberry particles. 
The treatment  improves blood circulation and ideally softens, nourishes, 
moisturizes and smoothes the skin. Due to the cranberry content it
supplements the skin with nourishing and antioxidant vitamins. Rapeseed  
oil used for the peeling improves the tonus, elasticity and hydration 
of the skin as well as protects it from harmful environmental agents. 
The treatment is perfect for the dry skin subjected to excessive exposition 
to sunshine. 

„SOSNOWA ŚMIGACKA”     
Relaksacyjny masaż z dodatkiem olejku sosnowego, który oczyszcza 
z toksyn i dezynfekuje.  
Relaxing massage with pine oils that have a disinfecting and detoxificating  
effect.

„OWSIANO OMASTA NA LICA”      
Łagodząco - nawilżający zabieg na twarz na bazie mączki owsianej. 
Soothing and moisturising facial treatment based on oats flour.
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Zabiegi pielęgnacyjne na twarz
Facial treatment
      
      czas trwania cena
      duration time price

MARINE COLLAGEN TREATMENT    do 60 min.  260 zł
Głębokie nawilżenie i wygładzenie zmarszczek.
Zabieg neutralizuje uczucie nadmiernego napięcia, stymuluje produkcję
nowych włókien kolagenu, małe zmarszczki spowodowane przesuszeniem
skóry natychmiast znikają, a skóra odzyskuje komfort, gładkość i blask.
Intensive moisturizing and anti-wrinkle treatments with 100% pure
natural soluble collagen.

HYALURONIC MARINE TREATMENT    do 60 min.  300 zł
Wygładzenie i wypełnienie zmarszczek.
Innowacyjny zabieg na bazie kwasu hialuronowego. Usuwa pierwsze
oznaki starzenia się skóry i precyzyjnie wypełnia zmarszczki. Zabieg
ma na celu wygładzić i nawilżyć skórę, wypełnić zmarszczki oraz
stymulować syntezę nowych włókien kolagenu
Anti-wrinkle Treatment with Hialuronic Acid.

  
HYDRA-MOISTURE SOURCE TREATMENT   do 60 min.  200 zł
Zabieg intensywnie nawilżający ze 100% maską z alginatu
i skoncentrowanych ekstraktów morskich.
A unique hydrating mask that combines the use of active marine
ingrediens and vegetal milks to leave skin soft, radiant and hydrated
immediately.

PEELINGI CHEMICZNE
KWAS MIGDAŁOWY, SALICYLOWY, GLIKOLOWY do 60 min.  250 zł
Peeling optymalizujący efekt opalania oraz odmładzający biologicznie 
skórę. Dobierane odpowiednio do każdego typu cery, stosowany zarówno 
do skóry bardzo jasnej, jak i opalonej, a także trądzikowej, 
z przebarwieniami i starzejącej się.
Recommended for sensitive skins and darker skins. �e acids product 
line can help people with sensitive skin and blemishes, pigmentation, 
ageing skin.

KWASY LUB PEELING KAWITACYJNY PRZY ZABIEGU   50 zł
ACIDS OR CAVITATION PEELING FOR TREATMENT
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  czas trwania cena
  duration time price
 
MIKRODERMABRAZJA (dostępna tylko poza sezonem letnim)
Skutecznie usuwanie: trądziku, blizn, szorstkiego naskórka, przebarwień,
rozstępów, zmarszczek, suchej skóry.
An intensive cell renewed skin treatment by using an innovative
and progressive machine which boosts the skin`s natural qualitties
for a pure and true beauty. Your skin texture will be re�ned
and have visibly rejuvenated e�ect.
TWARZ  do 60 min.  200 złFACE
TWARZ + SZYJA  do 90 min.  250 złFACE + NECK 
TWARZ + DEKOLT  do 90 min.  250 złFACE + DECOLLETAGE 
TWARZ + SZYJA + DEKOLT  do 120 min.  300 zł FACE + NECK + DECOLLETAGE 
UZUPEŁNIAJĄCA MASKA + AMPUŁKA    100 zł
ADDITIONAL MASK + AMPULE  

PEELING KAWITACYJNY  do 60 min. 150 zł
CAVITATION PEELING
Oczyszczanie za pomocą ultradźwięków.
Ultrasound cleansing.

PEELING KAWITACYJNY POŁĄCZONY Z INNYM ZABIEGIEM  50 zł
CAVITATIONN PEELING COUPLED 
WITH ANOTHER TREATMENT  

OCEAN TREATMENT FOR MEN  do 60 min.  200 zł
Energetyzująco-nawilżający zabieg dla mężczyzn z niebieską algą.

Zabieg dla każdego rodzaju skóry z wykorzystaniem nanotechnologicznie
destrukturyzwanego kwasu hialuronowego. Intensywnie nawilża i regeneruje
skórę, redukuje zmarszczki, inicjuje reprodukcję kolagenu i elastyny,
likwiduje cienie i worki pod oczami, poprawia koloryt skóry

S

�e products and treatment are designed to restore severe skin damage
and to ensure complete biorevitalization without any injection.
�e products contain nanostructured hyaluron acid and matrix peptides.
Our treatment not only dimshes risible wrinkles, but also stops the ageging
not only, thus reducing the biological age of skin cells by years.

pecially catered for men, this anti-ageing treatment thoroughly
energises and rejuvenate the skin.

MASAŻ 

HYAMATRIX - bezinwazyjna hialuronoplastyka

TWARZY ANTI-AGE wraz z peelingiem do 30 min.  100 zł

do 75 min.  500 zł

FACE MASSAGE-ANTI-AGE

6.

7.

8.  

9.  

10.  

11.
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Zabiegi pielęgnacyjne na ciało /   Body treatment
      czas trwania cena
      duration time price

SWEET & SAVOURY BODY SCRUB   do 30 min.  150 zł
Słodko-słony peeling na bazie cukru brązowego, soli morskiej i olejków
eterycznych doskonale oczyści i wygładzi skórę całego ciała.

smoothed, nourished and deliciously perfumed with fruitsfrom
the mediterranean.

ALGO-SLIMMING TREATMENT    do 60 min.  250 zł
Ekspresowy zabieg wyszczuplająco-oczyszczający, na bazie 100%
mikronizowanej algi morskiej. Olejek eteryczny z sosny przyjemnie
odświeża i ma działanie lipolityczne.

, rich in minerals, vitamins and micro nutrients. 
eatment activates circulation, increases metabolism and relieves 

aches and pains.

 HIGH - PRECISION SHAPING TREATMENT do 60 min. 320 zł
Intensywny  zabieg  modelująco-antycellulitowy, który skutecznie walczy 
z cellulitem I niedoskonałościami sylwetki. Zabieg  zwiększa elastyczność 
i jędrność skóry, intensywnie modeluje sylwetkę.
Intensive treatment M
and imper e. eatment improves skin elasticity 

e.
 
MICRONIZED MARINE ALGAE     do 60 min. 250 zł
Zabieg wyszczuplający, remineralizujący i przeciwcellulitowy, 
na bazie 100% mikronizowanej algi morskiej.  
Zabieg odżywia, nawilża i detoksykuje skórę.

, rich in minerals, vitamins 
and micro nutrients. Minerals play a part in the correct water 
balance of the body, give a boost to the immune system 
and help to detoxify in a slimming or anti-cellulite programme. 

eatment activates circulation, increases metabolism 
and relieves aches and pains.
 

1.

2.  

  

3.  

4.  
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      czas trwania cena
      duration time price 

INDOCEANE TREATMENT     do 120 min. 380 zł
Rytuał zabiegów relaksacyjno-pielęgnacyjnych: słodko-słony peeling
z olejkami eterycznymi, specjalna kąpiel w oślim mleku, głęboko
nawilżająca i odżywcza maska oraz specjalny masaż relaksacyjny.
Let us take you on a magical journey of sensorial discovery. Awaken
the senses and let tensions slip away as we guide you through four very
unique beauty worlds. More than just a relaxing invitation to sleep, this is
an absolute ritual of pure relaxation. A journey across the seas
and the oceans, �algo introduces you to serenity and to the relaxing
power of the Orient.

POLYNESIA TREATMENT     do 120 min.  380 zł
Ten polinezyjski rytuał zaprasza w zmysłową podróż po Wyspach
Polinezji. Cztery przystanki na wyspach: Tahaa, Manihi, Bora Bora
i Raiatea przeniosą Cię do egzotycznej krainy relaksu. Każda z wysp
to kolejny etap głęboko relaksującego i odżywczego zabiegu. Preparaty
wykorzystywane podczas rytuału Polinezja zawierają znane od
wieków substancje pielęgnacyjne, tradycyjnie stosowane na Wyspach
Polinezyjskich.
�is luxurious treatment encompasses white sand scrubs, crystal blue
lagoon baths and glistening golden oils inspired by Bora Bora and Manihi.
Featuring rich ingredients from marine algae and Monoi combined with
the fragrances of Vanilla Tahitensis you’ll have an hour and a half of pure
pampering to ensure mind body and spirit are totally relaxed, de-stressed
and hydrated.

RYTUAŁ CZEKOLADOWY     do 90 min.  250 zł
Czekoladowy peeling wraz z czekoladową maską na ciało oraz masażem.
Chocolate body treatment. Chocolate scrub, body wrap 
and relaxing massage.

 

5.

6.

7.
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Zabiegi pielęgnacyjne na twarz / Facial treatment
   
  czas trwania cena
  duration time price

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY  do 60 min.  200 zł
CLEANSING TREATMENT
Zabieg o intensywnym działaniu oczyszczającym i antybakteryjnym,
ukierunkowanym na zwalczanie trądziku.

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY LUX 
(Z OCZYSZCZANIEM MANUALNYM)  90 - 120 min.  250 zł
TREATMENT WITH MANUAL CLEANSING

DWUFAZOWE ZŁUSZCZANIE PROGRESYWNE  do 60 min. 250 zł
BIO-SURFACE PEEL
Zabieg redukujący trądzik, przebarwienia oraz oznaki starzenia skóry. 
Innowacyjne połączenie exfoliacji kwasami AHA wraz z enzymami.  
Klient otrzymuje do zabiegu zestaw pielęgnacji domowej.

ZABIEG INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY  do 60 min.  200 zł
MOISTENING TREATMENT
Zabieg na twarz opracowany w odpowiedzi na potrzeby skóry bardzo
suchej i odwodnionej.

ULTRACALMING TREATMENT   do 60 min.  200 zł
SOOTHING TREATMENT
Zabieg opracowany z myślą o skórze wrażliwej i skłonnej do podrażnień
w wyniku działania czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
Precyzyjnie dobrane ekstrakty roślinne i antyoksydacyjne witaminy
doskonale uspokajają podrażnienia, zaczerwienienia i stany zapalne.

ODŻYWCZY ZABIEG MULTIWITAMINOWY  do 60 min.  300 zł
MULTIWITAMIN TREATMENT
Zabieg dla skóry potrzebującej natychmiastowego wzmocnienia
i regeneracji.

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY POD OCZY  do 40 min. 150 zł
UNDER EYES TREATMENT
Zabieg polegający na głębokim nawilżeniu i odbarwieniu cieni 
pod oczami.

1.

2.

3.

4.

  
5.  

6.  

7.  
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Termalna Terapia Ciała / �ermal therapy for the body
 
 czas trwania cena
 duration time price

REGENERUJĄCA TERAPIA TERMALNA LUX  do 60 min.  350 zł
REGENERATING THERMAL THERAPY - EXCLUSIVE 
TREATMENT
Energetyzujący lub relaksujący bogaty zabieg pielęgnacyjny przeznaczony 
dla skóry bardzo suchej i przedwcześnie starzejącej się. Złuszczenie 
martwego naskórka z wykorzystaniem otrębów ryżowych, enzymów 
roślinnych i kwasu salicylowego odnawia i wygładza powierzchnię skóry.
Kompozycja koloidalnej mączki owsianej, mleka sojowego oraz substancji 
roślinnych, intensywnie odżywia i nawilża skórę.

ODŻYWCZO-WYGŁADZAJĄCA TERAPIA MORSKA  do 60 min.  350 zł
NOURISHING & SMOOTHING MARINE TREATMENT
Relaksujący lub energetyzujący zabieg termalny na bazie składników 
pochodzenia morskiego daje efekt głębokiej detoksykacji, wygładzenia 
oraz odżywienia skóry. Profesjonalna eksfoliacja odnawia powierzchnię 
skóry, przygotowując ją do okładu na bazie enzymatycznego błota 
morskiego i glinek.

1.

2.
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Masaże ciała / Body Massage
 
 czas trwania cena
 duration time price
MASAŻ LECZNICZY
(OBEJMUJE PARTIE KARKU I KRĘGOSŁUPA)  25 min.  100 zł
THERAPEUTIC MASSAGE (FOR THE BACK OR NECK)

MASAŻ KLASYCZNY (INTENSYWNY MASAŻ CAŁEGO CIAŁA)  50 min.  160 zł
CLASSIC MASSAGE (WHOLE BODY MASSAGE)

MASAŻ THALGO (ODPRĘŻAJĄCY MASAŻ CAŁEGO CIAŁA)  50 min.  160 zł
częściowy 25 min. 100 zł/partial 
AROMATHERAPETIC MASSAGE-THALGO 
(WHOLE BODY MASSAGE)

MASAŻ AYURVEDA  75 min.  230 zł
częściowy 30 min. 130 zł/partial 
AYURVEDIC MASSAGE 
Głęboko relaksacyjny masaż indyjski całego ciała i głowy
z zastosowaniem ciepłego oleju.
Deep relaxing massage with hot oil.

MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI  50 min.  200 zł
częściowy 30 min. 110 zł/partial 
HOT STONES MASSAGE

MASAŻ ŚWIECĄ  60 min.  200 zł
częściowy 30 min. 120 zł/partial 
CANDLE MASSAGE 
Relaksacyjny masaż całego ciała z użyciem zapalonej świecy (olejku);
do wyboru: lawenda i wanilia.
Relaxing massage  with lawender or vanila candle.

MASAŻ LOMI LOMI NUI  60 min.  230 zł
częściowy 30 min. 120 zł/partial 
(na wcześniejsze zamówienie) 
Hawajski masaż Lomi-Lomi Nui to niezwykły masaż o prastarej tradycji
i korzeniach. Jest masażem, który przekazuje wspaniale uczucie błogości 
i odprężenia. Wykonywany w rytm hawajskiej muzyki, głównie
przedramionami, płynnie zaprowadzi Cię do świata głębokiego relaksu.
Ciepły olej spotęguje Twoje doznania i pozwoli jeszcze bardziej się 
zrelaksować.
Is the word used today to describe Hawaiian massage, traditionally called
lomi meaning „to rub, press, squeeze, massage; to work in and out, as the
claws of a contented cat”. Lomilomi is a holistic healing tradition beyond
simple massage.

MASAŻ RELAKSACYJNY KOKOSOWY LUB CZEKOLADOWY 50 min. 200 zł
częściowy 30 min. 120 zł/partial 
CHOCOLATE OR COCONUT MASSAGE

MASAŻ STÓP LUB DŁONI  30 min. 100 zł
FOOT OR HANDS MASSAGE 

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8.

9.
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 czas trwania cena
 duration time price
 
MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ  50 min.  160 zł
częściowy 25 min. 100 zł/partial 
CHINESE BUBBLE MASSAGE 
Masaż pleców i nóg doskonale poprawia krążenie i działa antycellulitowo.
Cupping-Rubber Massage
  
FIRMOWY MASAŻ TRIO  60 min.  200 zł
OUR SPECIALITY TRIO MASSAGE
Masaż składający się z 3 części trwających po 20 min. Sami Państwo
decydują jakie techniki i rodzaj masażu wybierają. Do wyboru jest: masaż
leczniczy, relaksacyjny, bańką chińską, masaż głowy, twarzy, dłoni oraz
masaż stóp.
Massage consists of 3 parts 20 minutes each. You decide what kind 
of massage techniques and type do you prefer. You can choose following 
massages: therapeutic, relaxing, Chinese bubble massage, head, face, 
hands or foot massage.

MASAŻ WRAZ Z PEELINGIEM  60 min. 200 zł
MASSAGE WITH PEELING
Relaksacyjny masaż całego ciała wraz z peelingiem, 
do wyboru m.in.: pistacjowy, czekoladowy, korzenny.
Body scrub with relaxing massage.  

MASAŻ CAŁEGO CIAŁA Z UŻYCIEM PEELINGU MIGDAŁOWEGO  60 min. 200 zł

Hydroterapia / Hydrotherapy
KĄPIEL KLEOPATRY  20 min.  100 zł
CLEOPATRA`S BATH 
H

Wysoko zmineralizowana sól z rozpuszczalnym kolagenem działa mocno
nawilżająco, regeneruje i wygładza skórę.

ydromasaż w oślim mleku z dodatkiem ekstraktów z melona
i brzoskwini. Doskonale wygładza i odżywia skórę.
Nutritions bath in donkey`s milk.

HYDR

KĄPIEL SOLANKOWA Z KOLAGENEM

OMASAŻ Z SOLĄ JODOWO-BROMOWĄ  20 min.  70 zł

20 min.  80 zł

HYDR

HYDRO-MASSAGE WITH THE USE OF SALT WITH COLLAGEN

O-MASSAGE WITH  THE USE OF  IONIC 
AND BROMIC SALTĄ

10.

11.

12.

13.
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Dla kobiet w ciąży możemy polecić  
Treatments for women during 
and after pregnancy
 
 czas trwania cena
 duration time price

RYTUAŁ DLA KOBIET W CIĄŻY Z PIELĘGNACJA TWARZY do 90 min.  300 zł
SPECIAL RITUAL WITH FACE TREATMENT

RYTUAŁ DLA KOBIET W CIĄŻY Z PIELĘGNACJĄ CIAŁA do 60 min.  300 zł
MOISTENING & SOOTHING BODY RITUAL 

Zabieg Specjalnie dla Mężczyzn
Special O en
Z
CYJNYM MASAŻEM CZĘŚCIOWYM I KĄPIELĄ

ABIEG NA TWARZ OCEAN TREATMENT WRAZ Z RELAKSA-
120 min.  330 zł

Energetyzująco-nawilżający zabieg dla mężczyzn z niebieską algą.
Ocean Treatment with relaxing body massage.

Zabiegi dla Dzieci
Special for Kids
AKADEMIA MAŁYCH KSIĘŻNICZEK 30 min.  100 zł
FOR LITTLE PRINCESSES 
Masaż plecków, masaż twarzy, malowanie paznokci.
Back massage, face massage, nails painting. 

AKADEMIA DZIELNYCH WOJOWNIKÓW 30 min. 100 zł
FOR LITTLE WARRIORS 
Masaż plecków, masaż twarzy..
Back massage, face massage.
 
 

1.

2.

1.

2.

PAKIETY ZABIEGÓW  
TREATMENT PACKAGES 
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Zabiegi dodatkowe
Additional Treatments
 czas trwania cena
 duration time price

REGULACJA BRWI  20 min.  25 zł 
EYEBROW SHAPING

HENNA BRWI/RZĘS  20 min.  25 zł 
HENNA

Depilacja woskiem
Waxing

CAŁE NOGI  do 60 min.  150 zł 
WAXING WHOLE LEGS

ŁYDKI/PLECY/RĘCE  do 30 min. 100 zł 
WAXING CALVES OR BACK OR HANDS

BIKINI KLASYCZNE/PACHY do 30 min. 50 zł 
WAXING BIKINI LINE AND ARMPITS

WĄSIK/BRODA do 15 min.  30 zł
WAXING LIP OR CHIN

PARAFINA NA RĘCE do 30 min. 50 zł
PARAFFIN HANDS

PARAFINA NA STOPY  do 30 min.  80 zł 
PARAFFIN FOOT

MAKIJAŻ WIECZORNY do 60 min. 150 zł 
DAILY MAKE-UP

MAKIJAŻ  OKOLICZNOŚCIOWY/SYLWESTROWY do 60 min.  200 zł 
WEDDING MAKE-UP OR NEW YEAR`S MAKE-UP

1.

2.
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MANICURE / PEDICURE
 czas trwania cena
 duration time price

MANICURE  do 45 min.  60 zł
MANICURE
MANICURE Z MALOWANIEM do 60 min. 70 zł
MANICURE WITH NAIL PAINTING

PEDICURE do 60 min. 100 zł
PEDICURE
PEDICURE Z MALOWANIEM do 60 min. 110 zł
PEDICURE WITH NAIL PAINTING

MANICURE SPA LUX  do 60 min.  90 zł

PEDICURE SPA LUX do 75 min.  130 zł

MANICURE + PEDICURE  do 120 min.  170 zł

MANICURE / PEDICURE 
HYBRYDOWY
MANICURE HYBRYDOWY do 70 min. 100 zł

USUNIĘCIE HYBRYDY do 20 min. 30 zł

PEDICURE HYBRYDOWY do 80 min. 150 zł

MALOWANIE PAZNOKCI  do 30 min. 50 zł 
NAIL PAINTING

MANICURE SYLYLWESTROWY ZWYKŁY/HYBRYDOWY do 60 min. 130 zł
NEW YEAR’S EVE MANICURE

MANICURE ŻELOWY (przedłużania paznkoci na formie) 90 min. 160 zł
- uzupełnianie paznkoci 60 min. 110 zł
- żel+hybryda 120 min. 180 zł
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Prosimy o zgłoszenie się w recepcji Spa na 15 minut przed planowanym
zabiegiem w celu wypełnienia KARTY KONSULTACYJNEJ.

Jeżeli chcą Państwo odwołać lub zmienić termin rezerwacji, prosimy zrobić 
tonie później niż 6 godz. przed umówionym terminem. W przypadku braku 
takiego zgłoszenia zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 
50% wartości zamówionego zabiegu.

Kindly call at Spa Deception desk 15 minutes before a scheduled treatment 
to complete a CONSULTATION QUESTIONNAIRE.

Should you wish to cancel or change your reservation, you are requested to do 
it not later than 6 hours before the originally scheduled hour. In case of lack 
of cancellation, we reserve the right to charge 50% of the originally scheduled 
treatment.
 

Spa Hotelu Belvedere znajduje się na poziomie -1
Telefon wewnętrzny do Instytutu Spa - 590

 



Hotel Belvedere Resort & SPA****
ul. Droga do Białego 3, 34-500 Zakopane

tel.: +48 18 20 21 200, fax: +48 18 20 21 250
 

www.hotelbelvedere.pl

Instytut SPA
tel./fax: +48 18 20 21 290

e-mail: spa@hotelbelvedere.pl




