Hotel Carpatia Cennik:

Pozostałe udogodnienia:
Karczma czynna codziennie 14:00 – 22:00
Całodobowy Bar
Sala Wypoczynkowa z kącikiem malucha
Animator dla dzieci
Strefa Relaksu z miejscem na ognisko
Łóżeczka dziecięce :
1. Do 3 lat za darmo
2. Od 3 do 7 lat 50 zł
3. Powyżej 7 lat 100 zł
4. Łóżeczko 20zł za dobę
SPA:
1. 30zł/h za całość SPA
2. 15zł/45min Grota Solna
- Możliwość prania 20zł za wkład
- Zestaw na ognisko 15zł
- Dwa kursy dziennie busem do Ustrzyk Górnych

Hotel Carpatia Gabinet WellnessCennik:
Masaże:

Rytuały na ciało Organique:

Masaż relaksacyjny oparty jest o techniki masażu klasycznego wzbogacony o
techniki masaży orientalnych. Wykonywany przy użyciu ciepłej oliwki daje
uczucie odprężenia i relaksu.

Rewitalizująca terapia o urzekającym zapachu truskawek i malin, słodkich
egzotycznych owoców z odrobiną piżma i nut drzewnych. Pozwala wyciszyć się

Masaż relaksacyjny pleców (30 minut) 80zł:

Terapia łącząca synergistyczne działanie olejów i ekstraktów roślinnych
występujących na terenie basenu Morza śródziemnego. Piękny zapach
dojrzewających w słońcu winogron sprawia, że terapia oprócz swojej
skuteczności jest również wyjątkowo przyjemna i aromatyczna. Zabieg
polecany do każdego rodzaju skóry w każdym wieku.

Masaż relaksacyjny (60 minut) 160zł:

Masaż pleców wykazuje działanie zaróno relaksujące jak i lecznicze, a jego
pozytywny wpływ oddziałuje nie tylko na mięśnie, ale i na psychikę.

Masaż Ciało&Dusza (80 minut) 180zł:

Energetyczny masaż poprawiający przepływ energii i stymulujący kanały
energetyczne, pobudzający czakry dla zachowania równowagi ducha i ciała.

Masaż gorącymi kamieniami (60 minut) 200zł:

Owocowa uczta (90 minut) 170zł:

i odprężyć, a przy tym efektywnie zadbać o skórę.

Wieczna młodość (90 minut) 190zł:

Morskie oczyszczenie (90minut) 190zł:

Detoksykująca terapia wykorzystująca bogactwo składników aktywnych, które
możemy czerpać z głebin mórz i oceanów. Dzięki tym składnikom terapia ma
działanie głęboko oczyszczające i odswieżające skórę oraz dodatkowo łagodzi
skutki działania niekorzystnych czynników środowiskowych, takich jak wolne

Wyjątkowy, ekskluzywny masaż głęboko relaksuje, dodaje witalności, działa na
rodniki, promienie UV i zanieczyszczenia.
termoreceptory, niweluje nadmierne napięcie mięśniowe i bóle mieśni.
Szczęśliwa skóra (90 minut) 190zł:
Połączenie ciepłych kamieni z odpowiednimi techinikami masażu daje
Brązująco - ujędrniająca terapia czekoladowa o petycznym, pobudzającym
zbawienne efekty dla zmęczonego ciała oraz umysłu.

Zabiegi Organique:

Aksamitka Gładkość - cukrowy peeling całego ciała (30
minut) 60zł
Aromatyczne odprężenie (45 minut) 90zł:

zmysły zapachu. Doskonała propozycja dla osób dbający o piękny wygląd i
dobre samopoczucie. Rytuał doskonale łączy pobudzającą moc masażu z
odżywczą formułą maski czekoladowej i pozostawia efekty skóry muśnięty
słońcem.

Mleczna odnowa (90 minut) 190zł:

Regeneracyjna terapia łagodząca na bazie koziegomleka i owoców liczi. Zabieg
przeznaczony dla skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Nawet
najbardziej wymagającej skórze zapewni natychmiastowe uczucie

Zabieg dedykowany osobom potrzebującym szybkiego i efektywnego
odprężenia.Bazuje na antystresowym masażu pleców połączonym z peelingiem i
ukojenia,nawilżenia i długotrwałego komfortu.
ciepłym okładem.

Luksusowe odmłodzenie (90 minut) 210zł:
- Relaks dla Niego z odżywczym masłem Shea Habibi
Przeciwstarzeniowa terapia na bazie masła Shea oraz olejów z awokado, pestek
- Relaks dla Niej z odżywczym masłem Shea Czarna
winogron oraz sojowego z efektem złotego rozświetlania skóry. Doskonale wygładza,
odżywia skórę i nadaje jej blasku. Terapia Luksusowe Odmłodzenie została stworzona
Orchidea
z myślą o intensywnej pielęgnacji skóry dojrzałej. Zostało w niej zawarte 24-karatowe
- Pomarańczowa chwila z odżywczym masłem Pomarańcza złoto w zmikronizowanej formie, które zwiększa syntezę kolagenu, przyczyniając się do
rekonstrukcji naskórka. Dla pełnego relaksu w trakcie zabiegu wykonywany jest masaż
i Chilli
twarzy.

Hotel Carpatia Gabinet WellnessCennik:
Rytuały na twarz Organique:
Złoty eliksir (30 minut) 60zł:
Rytuał łączący terapeutyczną moc masażu i odżywcze działanie maski o właściwościach rozświetlających i
napinających. Doskonały jako szybka regeneracja skóry przed wielkim wyjściem.

Mleczny koktajl(30 minut) 60zł:

Rytuał łączący terapeutyczną moc masażu i odżywcze działanie maski o właściwościach wyciszających i
łagdzących. Przynosi szybkie ukojenie, pozostawiając skórę nawilżoną i wygładzoną.

Czekoladowa pokusa (30 minut) 60zł:

Rytuał wykorzystujący pobudzającą moc masażu i odżywczą formułę maski czekoladowej. Poprawia
mikrokrążenie skóry, sytmuluje produkcje endorfin i pozytywnie wpływa na samopoczucie.

Nawilżające muśnięcie ( 30 minut) 60zł:

Rytuał łączący pobudzającą moc masażu i działanie maski poprawiającej nawilżenie i elastyczność skóry.

Pozostałe zabiegi Organique:
Rytuał Jedwabne Dłonie, 40zł:

Nawilżająco-regenerująca terapia dla przesuszonej i zniszczonej skóry dłoni. Zawiera zestaw specjalistyccznie
wyselekcjonowanych składników aktywnych pochodzenia naturalnego: jedwab, perłę, proteiny ryżu. Przywraca
dłoniom gładkość oraz piękny wygląd.

Rytuał Lekkie Stopy, 50zł:

Odświeżająco-regenerujący rytuał łączący w sobie kąpiel w soli morskiej, peeling, oraz masaż olejkiem.
Doskonałe odprężenie dla zmęczonych górskimi wędrówkami lub rowerowymi wyprawami stóp.

Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące Strefy Wellness w recepcji.

