
 

 

 

Cennik:     
 
        

                                                                                         1 wejście = 120 min 

 
 

 

                                                                                                                                  1 wejście = 1 h 
 

 Basen Basen +  jacuzzi + sauny 
+ strefa z tężnią + prysznic 

wrażeo 

normalny ulgowy normalny ulgowy 

Jednorazowe wejście 26 zł 13 zł 36 zł 18 zł 

Karnet 4 wejśd 88 zł 44 zł 120 zł 60 zł 

Karnet 8 wejśd 160 zł 80 zł 208 zł 104 zł 

 
Każda dodatkowa minuta + 0,50 zł 

Karnety ważne są 3 miesiące od daty wykupienia 
Wypożyczenie ręcznika: 5 zł 

Wypożyczenie szlafroka: 10 zł 
                                                             *  *  *  * 

Ceny ulgowe przysługują dzieciom 4 - 16 lat 
Dzieci do 16 lat wstęp tylko z osobą dorosłą 

 
Hotel zastrzega sobie prawo do wstrzymania wejśd gości indywidualnych przy dużym obłożeniu. 

 Basen Basen +  jacuzzi + sauny 
+ strefa z tężnią + prysznic 

wrażeo 

normalny ulgowy normalny ulgowy 

Jednorazowe wejście 20 zł 10 zł 30 zł 16 zł 

Karnet 4 wejśd 72 zł 35 zł 109 zł 55 zł 

Karnet 8 wejśd 140 zł 72 zł 190 zł 95 zł 

Wypożyczenie ręcznika: 5 zł 
Wypożyczenie szlafroka: 10 zł 

                                                             *  *  *  * 
Ceny ulgowe przysługują dzieciom 4 - 16 lat 
Dzieci do 16 lat wstęp tylko z osobą dorosłą 



 

 

 

 

 

Basen  
wymiary 8mx14 m, głębokośd 1,30m z przeciwprądem oraz z funkcją masażu. Dostępne również do 

indywidualnego użytku podwodne rowerki, bieżnie oraz orbitreki.   

 

Jacuzzi solankowe - temperatura ok. 35°C.  

 

Do dyspozycji 3 sauny:  

1) fioska –sucha, temperatura 85 -100°C, wilgotnośd powietrza 5-15 % 

  2) łaźnia parowa - łagodna temperatura 40-55°C, bardzo wysoka wilgotnośd powietrza 

nawet 100% 

3) bio sauna - temperatura 70-95°C, wilgotnośd powietrza 3%. Sauna ta oferuje różne „strefy 

klimatyczne o zróżnicowanym stopniu temperatury, wilgotności jak i dozowaniu zapachu. 

Tężnia solankowa – strefa wypoczynku i inhalacji 

Prysznic wrażeo – kąpiel z efektami świetlnymi, zapachu olejków eterycznych, dźwiękami 

muzyki lub odgłosami natury: burzy, wiatru.  

Wiadro bosmana – wiadro z zimną wodą dla ochłody ciała podczas korzystania z saun 

 

 

GODZINY OTWARCIA : 
 

Strefa SPA   pon-czw 10:00-18:00, pt-nd 10:00-20:00 

BASEN   pon -czw 10:00 – 18:00, pt-nd 10:00-20.00 

SAUNARIUM  (bio sauna, łaźnia parowa, sauna fioska, jacuzzi, tężnia) 

                         pon-czw 10:00 – 18:00, pt-nd 10:00 – 20:00  

SIŁOWNIA & FITNESS pon-czw 10:00 – 18:00, pt-nd 10:00 – 20:00 
 


