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M E N U  S P A



Spa & Wellness zone is located on level 0, in the building C.

Opening hours
ARIES Spa: 10:00 a.m. – 9:00 p.m., daily
Wellness: 8:00 a.m. – 10:00 p.m., daily
(pool, saunas, outdoor jacuzzi)
Gym: 8:00 a.m. – 10:00 p.m ., daily
The hotel reserves the right to change the opening hours.

Gift vouchers
Create an amount or treatment from our o�er and surprise your loved
one with a unique gift. Please contact the ARIES Spa reception for details.

Home care
To extend and complete the skin care e�ect, we are pleased
to o�er an opportunity to purchase MOKOSH and YONELLE products.
Please contact the ARIES Spa reception for details.
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Engulfed by the woody Beskids nature, we have created a space dedicated to 
beauty and relaxation. The intimate atmosphere of the ARIES Spa will provide 

blissful tranquility for the mind, body and soul. 

When designing our facial and body treatments menu, we focused 

Out of respect for the diversity of our Guests’ needs, 
we have invited to cooperate with us 

two prestigious and recognized Polish cosmetics brands: 

MOKOSH and YONELLE.



  
 

   

Strefa Spa & Wellness znajdują się na poziomie 0, w budynku C. 

Godziny otwarcia 
ARIES Spa: 10:00 – 21:00, codziennie  
Wellenss: 8:00 – 22:00, codziennie   
(basen, sauny, zewnętrze jacuzzi)  
Siłowania: 8:00–22:00, codziennie  
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia. 

Vouchery prezentowe  
Wybierz kwotę lub zabieg z naszej oferty i spraw wyjątkowy prezent 
bliskiej osobie. O szczegóły zapytaj w recepcji ARIES Spa. 

Domowa pielęgnacja  
Aby przedłużyć i dopełnić efekt pielęgnacji oferujemy możliwość zakupu 
produktów marki MOKOSH i YONELLE. O szczegóły zapytaj w recepcji 
ARIES Spa. 
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Otuleni leśną beskidzką naturą stworzyliśmy przestrzeń dedykowaną  
pięknu i odprężeniu. Kameralna atmosfera ARIES Spa  

zapewni łagodne wyciszenie ciała i umysłu. 

Komponując ofertę zabiegów na twarz i ciało, zadbaliśmy nie tylko o to,  
by były one przyjemne, ale przede wszystkim efektywne.

Z szacunku dla różnorodności potrzeb naszych Gości do współpracy 
zaprosiliśmy dwie prestiżowe i uznane polskie marki kosmetyczne:  

MOKOSH i YONELLE.
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Plant based products combined with professionally educated 
cosmetologists result in rejuvenating, revitalizing and deeply relaxing 

treatments. MOKOSH professional Polish cosmetics connect people who 
consciously take care of themselves and take care of their body and mind 

in harmony with nature.

Raspberry Soothing   45 min | 240 PLN 
  60 min | 320 PLN 
This treatment strongly regenerates the skin and relieves dryness. 
Treatment might be preceded by cavitation peeling. 

Green Cleansing   45 min | 220 PLN 
 60 min | 300 PLN  
This treatment deeply cleanses and refreshes your complexion. 
Treatment might be preceded by cavitation peeling. 

* Treatment price with cavitation peeling.

* 

* 
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Bazując na najwyższej jakości roślinnych produktach i wiedzy 
kosmetologów oferowane zabiegi zapewniają regenerację, witalność  

i wyjątkowy relaks. Kosmetyki polskiej marki MOKOSH łączą ludzi wokół 
idei świadomego dbania o siebie oraz pielęgnacji ciała i umysłu  

w harmonii z naturą. 

Malinowe ukojenie   45 min | 240 PLN      
 60 min | 320 PLN 
Zabieg mocno regeneruje skórę i niweluje przesuszenia. 
Może być poprzedzony peelingiem kawitacyjnym. 
Efekt: miękka, nawilżona i ujędrniona cera.

Zielone oczyszczenie   45 min | 220 PLN      
 60 min | 300 PLN  
Zabieg oczyszcza i odświeża skórę twarzy.  
Może być poprzedzony peelingiem kawitacyjnym. 
Efekt: skóra zmatowiona i zabezpieczona  
przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.  
 
* Cena zabiegu z peelingiem kawitacyjnym.

* 

* 
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An innovative, prestigious Polish cosmetic brand specializing 

in skin rejuvenation. Professional treatments developed
for all skin types, regardless of age. 

YONELLE cosmetics guarantee rapid 

 
 

 
 

Active Energy VIT.C forte  75 min I 450 PLN 
A luxurious, stimulating treatment with 20% vitamin C and diamond 
peptide. It adds energy, radiance and vitality to your skin. 

 instantly refreshed and revitalized skin, visibly narrowed pores, 

 75 min I 340 PLN 
A modern treatment inspired by the most active ingredients used in 

deep facial lines. 
visibly reduced facial lines, improvement of the face oval.

Biofusion Second Skin   75 min I 340 PLN 
Biologically regenerative treatment. Ideal for dry, normal, mature and 
dehydrated skin, prone to tightening and irritation. 

 
restores luminosity and youthful radiance.
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Innowacyjna, prestiżowa polska marka kosmetyczna wyspecjalizowana  

w odmładzaniu wyglądu skóry. Zabiegi obejmują potrzeby  
pielęgnacyjne każdego rodzaju skóry, w każdym wieku.  

Kosmetyki YONELLE gwarantują ekspresowe  
i spektakularne efekty.  

Active Energy VIT.C forte  75 min I 450 PLN 
Luksusowy, stymulujący zabieg z 20% witaminą C i peptydem 
diamentowym. Dodaje skórze energii, blasku i witalności. 
Efekt: błyskawicznie odświeżona i zrewitalizowana skóra,  
widocznie zwężone pory, ujednolicony kolor cery,  

 75 min I 340 PLN 
Nowoczesny zabieg inspirowany najaktywniejszymi składnikami 
wykorzystywanymi w medycynie estetycznej. Polecany do każdego 
typu cery, zarówno z rysującymi się, jak i utrwalonymi zmarszczkami 
mimicznymi. 
Efekt: widoczne spłycenie zmarszczek mimicznych, poprawa owalu 
twarzy. 

Biofusion Second Skin   75 min I 340 PLN 
Zabieg biologicznie regenerujący. Idealny dla cery suchej i normalnej, 
dojrzałej i odwodnionej, skłonnej do podrażnień. 
Efekt: cera idealnie gładka, elastyczna i jędrna, rozjaśnienie i młodzieńcze 
rozświetlenie. 
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Mandel Hydroactive Peel 60 min | 270 PLN
A year-round banquet treatment that rapidly restores a healthy  
and radiant complexion. Recommended for all skin types, including  
sensitive and vascular skin, based on mandelic acid. 

visibly narrowed pores, rebuilt epidermis,  
instant hydration and relief.

 Contra-Redness  60 min | 280 PLN

 

 60 min | 360 PLN  

 

capillary skin with visible capillary fragility, prone to their expansion and 
sensitive skin. The treatment can be performed with the application  
of a hydro-infusion mask. 

visible regeneration of sensitive skin.

Pro-Vital   60 min | 290 PLN

 

 60 min | 370 PLN   
Intensive hydrating treatment for all skin types with dehydration, dryness 
or discomfort symptoms. Recommended for all ages, regardless of 
season, especially for smokers. The treatment can be performed  
with the application of a hydro-infusion mask. 

intensive moisturizing and hydration of the deep  
layers of the epidermis.

Contra Sebum 60 min | 280 PLN
 

 60 min | 360 PLN   
Antiseborrheic treatment with a refreshing and brightening mandelic 
acid and vitamin C. Perfect treatment for combination, oily and thick skin.

 

 cleansed and matted skin, visibly narrowed pores. 
The treatment can be performed with the application of a hydro-infusion 
mask.

* Treatment price with a hydro-infusion mask.

* 

* 

* 
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Mandel Hydroactive Peel  60 min | 270 PLN 
Całoroczny zabieg bankietowy bazujący na kwasie migdałowym,  
który ekspresowo przywraca zdrowy i promienny wygląd cery.  
Zalecany jest do każdego rodzaju skóry, łącznie z wrażliwą i naczynkową.  
Efekt: widoczne zwężenie porów, odbudowany naskórek,  
błyskawiczne nawilżenie i ukojenie. 

Contra-Redness  60 min | 280 PLN 
 60 min | 360 PLN 
Wyjątkowo skuteczny zabieg regenerujący, polecany szczególnie do 
cery naczynkowej z widoczną kruchością naczynek, tendencją do ich 
rozszerzania się oraz cery wrażliwej. Zabieg może zostać wykonany  
z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej.  
Efekt: widoczna regeneracja wrażliwej skóry.

Pro-Vital   60 min | 290 PLN 
 60 min | 370 PLN   
Doskonale poprawiający kondycję każdego typu skóry z objawami 
odwodnienia, wysuszenia, dyskomfortu. Polecany niezależenie  
od wieku czy pory roku, szczególnie osobom palącym. Zabieg może 
zostać wykonany z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej.  
Efekt: intensywne nawilżenie i nawodnienie głębokich warstw naskórka. 

Contra Sebum 60 min | 280 PLN 
 60 min | 360 PLN  
Zabieg przeciw łojotokowy z odświeżającym i rozjaśniającym kwasem 
migdałowym i witaminą C. Idealny zabieg do cery mieszanej, tłustej, 
grubej. Zabieg może zostać wykonany z zastosowaniem maski 
hydroinfuzyjnej. 
Efekt: oczyszczona i zmatowiona skóra, efekt zwężonych porów.  
 
* Cena zabiegu z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej.   

* 

* 

* 
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Man–Esthetic  60 min | 300 PLN   
A biological regeneration treatment for tired skin and eye area with the 
application of a hydro infusion mask. Recommended for skin with dryness 
symptoms, poorly moisturized and dull. 

soothed eyelids, bags and dark circles under the eyes become less 
visible.

Man-Vitalic   60 min | 270 PLN   
A cleansing treatment with profound moisturizing for all skin types. 
Deeply cleanses and smooths the skin’s surface. 

 leaving skin feeling hydrated, its appearance refreshed,  
visibly narrowed pores.
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Man–Esthetic  60 min | 300 PLN   
Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic oczu  
z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej. Polecany do skóry z objawami 
suchości, słabo nawilżonej o szarym kolorycie.  
Efekt: ukojone powieki, zmniejszona widoczność worków i cieni pod 
oczami.

 

Man-Vitalic   60 min | 270 PLN  
Zabieg oczyszczający z silnym nawilżaniem do każdego typu skóry. 
Głęboko oczyszcza i wygładza powierzchnię skóry.  
Efekt: silne nawilżenie, odświeżony wygląd skóry,  
zmniejsza widoczność porów.
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S.O.S. eye area  30 min | 80 PLN  
Sensitive eye contour area treatment with the application  
of hydro infusion petals for the eye area. Recommended as an additional 
option during other facial treatments. 

 leaving skin rejuvenated, refreshed, intensely toned and radiant.

Cavitation Peeling  15 min | 80 PLN 
Micro massage gently removing dead skin and excess sebum with  
the aid of an ultrasound. Performed to cleanse the skin and prepare it for 
further treatment. Performed as an additi-onal option only during facial 
treatments. 

cleansed, regenerated skin.

Body Intensive Care   15 min | 100 PLN 
Full body creamy mask, which improves the skin condition immediately.  

a long time afterwards. 
 toned, nourished and illuminated skin.

Basic foot or hand care 15 min | 80 PLN

20 min | 140 PLN

30 min | 50 PLN

20 min | 30 PLN

 
Basic treatment consisting of salt peeling and moisturizing  shea butter mask. 
E�ect: refreshed and moisturizing skin of the hands or feet.

Luxury care for hand or feet by Alessandro
Intensely moisturizing and nourishing treatment consisting of creamy 
peeling, and sterile packed para�n mask with stem cells. 
E�ect: Refreshed, regenerated, and visible anti-aging e�ect for hands, 
and smooth foot skin for a long time. 

Henna eyebrows and eyelashes

Henna eyebrows or eyelashes
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S.O.S. wokół oczu  30 min | 80 PLN  
Zabieg przeciwzmarszczkowy z płatkami hydroinfuzyjnymi na okolicę 
oczu. Polecany do zastosowania podczas innych zabiegów na twarz. 
Efekt: odmłodzenie i odświeżenie, silne ujędrniona i rozjaśniona skóra.

Peeling kawitacyjny 15 min | 80 PLN 
Mikromasaż delikatnie usuwający martwy naskórek i nadmiar sebum  
przy pomocy ultradźwięków. Wykonywany w celu oczyszczenia  
i przygotowania skóry do dalszego zabiegu. Stosowany wyłącznie 
podczas zabiegów pielęgnacyjnych twarzy. 
Efekt: oczyszczona i zregenerowana skóra. 

Body Intensive Care   15 min | 100 PLN 
Kremowa maska do ciała ekspresowo i silnie poprawiająca jakość skóry. 
Nie wymaga zmywania i pozostawia ciało pięknie i długo pachnące. 
Efekt: ujędrniona, odżywiona i rozświetlona skóra.

Podstawowa pielęgnacja dłoni lub stóp
Podstawowy zabieg składający się z solnego peelingu i nawilżającego 
okładu z masłem Shea. 
Efekt: Odświeżona i nawilżona skóra dłoni lub stóp.

Luksusowa pielęgnacja dłoni lub stóp marki Alessandro  20 min | 140 PLN
Intensywnie nawilżający i odżywczy zabieg składający się z kremowego  
peelingu oraz maski para�nowej z komórkami macierzystymi. 
Dzięki sterylnie pakowanej w jednorazowe rękawice lub stopki para�nie, 
zabieg jest wyjątkowo bezpieczny i skuteczny.  
Efekt: Odświeżona, zregenerowana skóra dłoni z widocznym efektem 
anti-aging oraz gładka skóra stop na długi czas. 

Henna brwi i rzęs wraz z regulacją             30 min | 50 PLN

Henna brwi lub rzęs                20 min| 30 PLN

 15 min | 80 PLN 
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4 Elements Ritual (MOKOSH)  120 min | 340 PLN 

performed with a composition of oils. It author combines techniques from  
deep tissue massage and relaxation massage.  

leaves your body strengthened and regenerated,  
soothing and balance.

Cranberry Bliss Ritual (MOKOSH)   90 min | 300 PLN 
The ritual consists of a full body scrub and relaxing massage based  
on Shea butter, leaves the skin fragrant and velvety to the touch. 

deep regeneration of dry and dehydrated skin, calming and 
soothing.

 90 min | 300 PLN
90 min | 320 PLN*

 
 supple, smooth and intensively toned skin.

Vanilla with thyme (MOKOSH) 
(Recommended for men) 

 60 min | 240 PLN 

This treatment consists of a deeply cleansing salt scrub with vanilla 
 

and thyme aromas and relaxing back massage.

* price with chinese cupping massage

 

 hydrated skin, blissful relaxation, relief from muscle tension.

Co�ee with Orange Ritual (MOKOSH)  
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Rytuał 4 Żywioły (MOKOSH)  120 min | 340 PLN
Rytuał oparty na alchemii roślin, zakończony masażem 4 żywioły, 
wykonywany na kompozycji olejków. Autorski masaż jest połączeniem 
energii 4 żywiołów oraz technik masażu tkanek głębokich i relaksacyjnego.  
Efekt: wzmocniony i zregenerowany organizm, ukojnie i równowaga.

Rytuał Żurawinowa Rozkosz (MOKOSH)  90 min | 300 PLN 
Rytuał składający się z peelingu całego ciała i masażu relaksacyjnego  
na bazie masła shea, pozostawia skórę pachnącą i aksamitną w dotyku. 
Efekt: głęboka regeneracja suchej i odwodnionej skóry, wyciszenie. 

Rytuał Kawa z pomarańczą (MOKOSH)  90 min | 300 PLN
90 min | 320 PLN*

Rytuał składający się z intensywnego peelingu solnego, kawy i olejku 
eterycznego z pomarańczy oraz maski z błota z Morza Martwego. 
Zalecany w procesie walki z cellulitem na newralgicznych partiach ciała.  
Efekt: sprężysta, wygładzona i intensywnie ujędrniona skóra.

 Wanilia z tymiankiem (MOKOSH)
(Polecany dla mężczyzn) 

 60 min | 240 PLN

Zabieg składający się z głęboko oczyszczającego peelingu solnego o 
zapachu wanilii z tymiankiem oraz relaksacyjnego masażu pleców.  
Efekt: nawilżona skóra, uczucie relaksu, ulga przy napięciach 
mięśniowych.

* cena zabiegu z masażem bańską chińską   
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  Body scrub massage Lux 2 in 1 (YONELLE) 75 min | 280 PLN 
Silk Bio-Revital 
Revitalizing treatment combing a massage with tangerine peel oil 
body scrub. Especially recommended for persons who are tired with 
dehydrated, irritated skin as well as pregnant and postpartum women.

relaxed body, relief of muscle pain.

Body scrub massage Lux 2 in 1 (YONELLE)  75 min | 280 PLN 
Silk Perfect Contour  
Modelling and relaxing treatment combing a massage with body 
scrub. Especially recom-mended for people on a diet, and as cellulite 
prevention. Breastfeeding women may under-go treatment. 

radiant, toned and extremely tight skin.

Creamy Full Body Scrub (YONELLE)  30 min | 100 PLN 
 Especially recommended for persons who are tired with dehydrated,

irritated skin as well as pregnant and postpartum women.
E�ect: smooth skin, stimulation of reconstruction and oxygenation 
processes.

Salt Body Exfoliation (MOKOSH) 30 min | 100 PLN 
 A scrub with a refreshing melon and cucumber aroma. It contains natural 

crystals of the Dead Sea salt, based on Shea butter and a composition 
of vegetable oils: argan, jojoba, sweet almond, cucumber and evening 
primrose seeds. Recommended before body massage. 
E�ect: additional hydration, skin is gently moisturized.
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Peelingujący masaż ciała Lux 2 w 1 (YONELLE) 75 min | 280 PLN 
Silk Bio-Revital 
Zabieg o działaniu rewitalizującym polegający na jednoczesnym 
wykonaniu masażu i peelingu ciała z olejkiem ze skórki mandarynki. 
Polecany szczególnie osobom zmęczonym, z przesuszoną i podrażnioną 
skórą oraz kobietom w ciąży i po porodzie. 
Efekt: zrelaksowane ciało, ulga w bólach mięśniowych.

Peelingujący masaż ciała Lux 2 w 1 (YONELLE)   75 min | 280 PLN 
Silk Perfect Contour  
Zabieg modelujący i odprężający polegający na jednoczesnym 
wykonaniu masażu i peelingu ciała. Polecamy szczególnie w trakcie 
kuracji antycellulitowych i odchudzających. Zabieg może być 
wykonywany u kobiet w okresie karmienia naturalnego. 
Efekt: rozświetlona, ujędrniona i silnie napięta skóra.  

Peeling całego ciała (YONELLE)  30 min | 100 PLN 
 Polecany szczególnie osobom zmęczonym, z przesuszoną i podrażnioną 

skórą oraz kobietom w ciąży i po porodzie.
Efekt: wygładzona skóra, pobudzenie procesów odbudowy i dotlenienia

Solny peeling ciała (MOKOSH)  30 min | 100 PLN 
 Peeling o orzeźwiającym aromacie melona i ogórka. Zawiera naturalne 

kryształki soli z Morza Martwego, bazuje na maśle shea oraz kompozycji 
olejów roślinnych: arganowego, jojoba, słodkich migdałów, pestek ogórka 
i wiesiołka. Zalecany przed masażem ciała. 
Efekt: dodatkowe nawilżenie, delikatne natłuszczenie skóry.



Fir Clearing Massage 50 min | 200 PLN

Deeply relaxing and strengthening body massage based on �r oil. 
According to naturothera-pists, �r tones and strengthens the nervous 
system. 
E�ect: relief of muscle tension, blissful relaxation and regeneration, 
a refreshed mind.
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Author massage Aries 4 Elements   75 min | 280 PLN 
 
Original composition  body massage  witch is a combination of Energy 
of 4 elements. Surprising smooth transitions between each stage are 
a guarantee of unusual sensations. In e�ect is a deeply relaxing 
and strengthening body massage.

Strength of the Mountains Massage 50 min | 200 PLN

  
Aromatic and stimulating full body massage based on idyllic meadow 
scented butter and cedar oil. The massage is highly recommended 
after an intense physical activity, for persons with weakened immunity. 
E�ect: Revitalized, rejuvenated and detoxi�ed body, stimulated 
circulation and blood pres-sure, relief of muscle tension, refreshed mind. 

Massage performed with a deeply moisturizing and nourishing Shea 
butter with lavender and bergamot essential oils. Recommended for 
dry skin. 
E�ect: restoration of skin’s hydrolipid coat, velvety and alluringly 
fragrant skin, soothing. 

Mountain Regeneration Massage 50 min | 200 PLN

  

 



Masaż Jodłowa Polana 50 min | 200 PLN 

Masaż głęboko rozluźniający i wzmacniający ciało na bazie olejku 
jodłowego. Według naturoterapeutów jodła tonizuje i wzmacnia układ 
nerwowy. 
Efekt: ulga w napięciach mięśniowych, uczucie głębokiego relaksu 
i regeneracji, orzeźwiony umysł.
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Autorski masaż ciała Aries 4 żywioły  75 min | 280 PLN 
 
To autorska kompozycja Aries Spa przeplatająca w swym przebiegu 
energię każdego z czterech żywiołów. Niezwykłe doznania gwarantują 
zaskakująco płynne przejścia między każdym z różnych pod względem 
intensywności i użytych narzędzi etapów. Całość sprawia, że masaż 
rozluźnia napięcia mięśniowe i wyrównuje wewnętrzną równowagę 
między ciałem i umysłem. 

 

 

Masaż Siła z Gór  50 min | 200 PLN 
 
Aromatyczny i pobudzający masaż ciała na maśle o zapachu sielskiej łąki 
i olejku cedrowego. Masaż jest zalecany szczególnie po intensywnym 

Efekt: zrewitalizowane i oczyszczone ciało z toksyn i metabolitów, 
pobudzone krążenie i ciśnienie krwi, ulga przy napięciach mięśniowych.

Masaż Górska Regeneracja 50 min | 200 PLN 
 
Masaż wykonany na głęboko nawilżającym i odżywiającym suchą skórę 
maśle shea z olejkami eterycznymi z lawendy i bergamoty. 
Efekt: wzmocniony płaszcz hydrolipidowy skóry, aksamitna i pięknie 
pachnąca skóra, wyciszenie.  
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Relaxing massage

Intensively releasing tension massage

Drainage massage

Chinese cupping massage
(stomach, thighs, buttocks)

Partial body massage (legs, back)

Hot stone massage

Hot stamp massage

50 min | 200 PLN

50 min | 210 PLN

60 min | 220 PLN

45 min | 160 PLN

30 min | 100 PLN

75 min | 260 PLN

75 min | 260 PLN
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Masaż relaksacyjny

Masaż intensywnie uwalniający napięcia

Masaż drenujący

Masaż bańką chińską (brzuch, uda, pośladki)

Masaż wybranych części ciała (nogi, plecy)

Masaż gorącymi kamieniami

Masaż gorącymi stemplami ziołowymi

50 min | 200 PLN

50 min | 210 PLN

60 min | 220 PLN

45 min | 160 PLN

30 min | 100 PLN

75 min | 260 PLN

75 min | 260 PLN
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1.  1.  Please arrive wearing a bathrobe and slippers, that are left for you
     in your room.

2.   The basis for performing the procedure is completing the survey.

3.  Please arrive 10 minutes prior to your appointment time.

4.  Prior to the treatment each Guest will receive undergarments
     and disposable underwear suitable for a chosen treatment.

5.  Men should shave before a facial treatment.

6.  Spa treatments are available to persons 16 years of age or older.

7.  Please leave your jewellery and cell phone in your room.

8.  Please leave your children supervised by an adult outside the Spa zone.

9.  In the interests of your health, please do not conceal any information
     about your medical history and medical conditions or pregnancy during 
     a pre treatment consultation.

10.  Should you wish to cancel your spa appointments, please notify the Spa
        by 6:00 p.m. the day prior to the scheduled appointment.

11.  An appointment canceled after 6:00 p.m. the day prior to the
        scheduled appointment or a missed appointment is subject to
        a charge (30% of the treatment value).

12.  It is prohibited to smoke or consume alcohol on the Spa premises.

14.  An employee has the right to refuse to perform the treatment should
        there be any contraindications.

15.  

16.  Aries Spa reserves the right to amend its o�er and opening hours.  

T
a member of sta� encounter inappriopriate behavior of the Guest

he Spa manager reserves the right to terminate the treatment should 

        (aggression, unambigous proposal).

17.  Spa Rules & Regulations is available at the reception. 

13.  The Spa sta� is not responsible for any valuable items left at the Spa. 
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1.  Na zabiegi zapraszamy w szlafroku i kapciach przygotowanych
     w pokojach hotelowych.

2.  Podstawą do wykonania zabiegu jest wypełnienie ankiety dot. stanu 
     zdrowia.

3.  Prosimy o przybycie do Spa na 10 minut przed umówionym zabiegiem.

4.  Przed zabiegiem każdy Gość otrzyma galanterię oraz jednorazową
     bieliznę odpowiednią do wybranego zbiegu.

5.  Na kosmetyczne zabiegi twarzy zapraszamy Panów ogolonych.

6.  Zabiegi wykonywane są tylko osobom powyżej 16 roku życia.

7.  Prosimy o pozostawienie w pokojach biżuterii oraz telefonów
     komórkowych.

8.  Prosimy o pozostawienie małych dzieci pod opieką innych dorosłych
     poza strefą Spa.

9.  W trosce o Państwa zdrowie prosimy o nie zatajanie informacji
     o przebytych chorobach i dolegliwościach lub o ciąży, podczas
     przeprowadzanych przed zabiegiem wywiadów.

10.  W przypadku rezygnacji z zaplanowanego zabiegu, prosimy
        o informację do godziny 18:00 dnia poprzedzającego zabieg. 

11.  W przypadku braku terminowej anulacji zostanie naliczona
        dodatkowa opłata anulacyjna (30% wartości zaplanowanego zabiegu).

12.  Na terenie strefy Spa zabronione jest palenie tytoniu i spożywanie
        alkoholu.

13.  Personel Spa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
        pozostawione w Spa.

14.  Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu jeśli wystąpią
        przeciwwskazania do jego wykonania.

15.  Manager Spa zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu przez
        pracownika, jeżeli spotka się on z niestosownym zachowaniem Gościa
        (agresja, dwuznaczna propozycja).

16.  Aries Spa zastrzega sobie prawo do zamiany oferty oraz godzin otwarcia.

17.  Pełen regulamin strefy Spa dostępny jest w recepcji Spa.
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www.hotelearies.pl

 

Aries Hotel & Spa Zakopane
ul. M. Zaruskiego 5
34-500 Zakopane

recepcja@hotelaries.pl
 +48 185 44 44 44

spa@hotelaries.pl
 +48 185 44 44 55

Aries Hotel & Spa Wisła
ul. Czarne 3

43-460 Wisła

recepcja.wisla@hotelaries.pl
+ 48 334 440 444

spa.wisla@hotelaries.pl
+ 48 334 440 480
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