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SPA
Otwórz się na relaksujące 
chwile płynące prosto 
z termalnych źródeł. 
Zanurz się w komfortowej 
przestrzeni pełnej odnowy, 
piękna i wyciszenia. 
Pozostań sobą, bądź 
ponad.
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Etykieta 
Wellness 
BUKOVINA
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W Wellness BUKOVINA tworzymy przestrzeń, 
w której możesz wsłuchać się w siebie, poczuć 
harmonię ciała i umysłu, radość z bycia tu i te-
raz. Swój czas z nami zaplanuj tak, aby każdą 
chwilę wykorzystać w poczuciu komfortu oraz 
spokoju. Zarezerwuj wizytę z odpowiednim wy-
przedzeniem w dogodnym dla Ciebie terminie. 

Pracownicy recepcji z przyjemnością do-
radzą odpowiednie dla Ciebie zabiegi na 
twarz i ciało. Swoje pomysły na odnowę 
i regenerację możesz bezpłatnie skon-
sultować z naszymi fizjoterapeutami lub 
kosmetologami. Opowiedz im o swoich 
oczekiwaniach, ewentualnych proble-
mach zdrowotnych, alergiach, przebytych 
chorobach, urazach. Nie zapomnij również 
poinformować, jeśli jesteś w ciąży. Im wię-
cej nam o sobie powiesz, tym lepiej za-
troszczymy się o Ciebie. Pamiętaj, stosowne zachowanie w trakcie trwa-

nia zabiegu obowiązuje dwie strony. Starajmy 
się wspólnie stworzyć odpowiednią strefę kom-
fortu. W innym przypadku terapeuta ma prawo 
przerwać zabieg lub odmówić jego wykona-
nia. Przyjdź do naszej strefy Wellness 15 minut 
przed planowanym zabiegiem, aby móc bez 
pośpiechu przebrać się i dopełnić formalności. 
W recepcji otrzymasz szlafrok, pantofle jedno-
razowe i ręcznik, a jednorazową bieliznę - w ga-
binecie. 

Jeśli jesteś gościem Hotelu BUKOVINA, 
przyjdź do Wellness BUKOVINA 5 minut 
przed planowanym zabiegiem, w szlafro-
ku i pantoflach, które znajdziesz w hotelo-
wym pokoju Bądź na czas. W przypadku 
spóźnienia, zabieg może zostać skrócony, 
bez możliwości obniżenia jego ceny. Nie 
zabieraj ze sobą biżuterii i żadnych war-
tościowych przedmiotów. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 
w gabinecie lub szatni. Wellness BUKOVI-
NA to strefa ciszy. Wyłącz telefon komórko-
wy, ciesz się spokojem, skorzystaj z pokoju 
relaksu, jacuzzi lub tężni.

Wizytę w Wellnes BUKOVINA możesz odwołać 
do 6 godzin przed zaplanowanym zabiegiem. 
Pamiętaj jednak, że czas, który poświęcisz sa-
memu sobie, wpłynie pozytywnie na Twoje 
zdrowie, pozwoli nabrać dystansu, poczuć 
szczęście. Codziennie dbamy o rozwój i jakość 
naszych usług. Przekaż nam w recepcji Well-
ness BUKOVINA opinię o swojej wizycie. To dla 
nas bardzo ważne, by doskonalić się dla Ciebie. 

Dziękujemy za okazane nam zaufanie. 



8

1. Masaż Bukowiański 210 pln

50 min

2. Masaż z nutą grecką  
/ pomarańczy z chili / czarnej orchidei /
magnolii

240 pln

50 min

3. Masaż cynamonowy 240 pln

50 min

4. Masaż  kokosowy 240 pln

50 min

Masaże 
terapeutyczne 
i Medical SPA



9

1

5. Masaż ciepłymi kamieniami
150 pln

25 min

250 pln

50 min

6. Masaż całego ciała lub częściowy
130 pln

25 min

240 pln

50 min

7. Masaż sportowy
170 pln

25 min

290 pln

50 min
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10. Masaż świecą
150 pln

25 min

11. Masaż pleców, ramion i karku
150 pln

25 min

12. Masaż stóp
130 pln

25 min

13. Masaż  twarzy, głowy i karku
130 pln

25 min

1

14. Masaż tkanek głębokich
150 pln

30 min

280 pln

60 min

15. Indywidualne metody fizjoterapii
290 pln

60 min

16. Masaż leczniczy kręgosłupa
120 pln

25 min

17. Kinesiotaping 120 pln

8. Masaż drenujący
270 pln

50 min

9. Masaż dla przyszłej mamy 
– dedykowany Paniom   
w II i początku III trymestru ciąży

270 pln

50 min
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Komora 
Hiperbaryczna

1 sesja 220 pln

Pakiet 5 sesji 1000 pln

Pakiet 10 sesji 1800 pln

Pakiet 20 sesji 3200 pln

Terapia tlenowa, jedna z najskuteczniejszych, 
nieinwazyjnych metod profilaktyki zdrowia i le-
czenia chorób. Terapia wykorzystuje 100% tlen, 
który pod zwiększonym ciśnieniem dociera do 
wszystkich tkanek, poprawiając funkcjonowa-
nie układu mięśniowego, kostnego, pokarmo-

wego, naczyniowego i nerwowego, w tym 
mózgu. Pierwsza sesja w komorze poprze-
dzona jest konsultacją.
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 Rezerwacja: 18 20 200 77, 
wellness@bukovina.pl 

SPA
CENNIK

http://www.wellness.bukovina.pl/

