
Regulament spa

Loc cu stări de Bine destinat exclusiv adulților

Folosește și depozitează obiectele personale și îmbrăcămintea 
exclusiv în vestiare.

Te rugăm să folosești halatul de baie și papuci speciali de interior.

Accesul cu mâncare și băuturi în zona piscinei și a saunelor nu este 
permis. Aducerea alimentelor și băuturilor din exterior nu este 
permisă.

Vă rugăm să ne informați în avans cu privire la orice problemă de 
sănătate, boli sau reacții alergice. Consultați-vă medicul dacă 
sunteți gravidă.

Nu rezerva șezlonguri. Orice șezlong neutilizat timp de 20 minute 
va fi igienizat de un coleg de-al nostru.

Rezervă-ți tratamentul dorit înainte de sosire. Fă-ți timp și sosește 
cu 10 minute înainte de tratament.

Participă la tratament îmbrăcat în halat de baie.

După fiecare intrare în apă urmărește să rămâi uscat atât pentru 
confortul tău cât și pentru igiena obiectelor pe care te așezi.

Cel mai bine este să păstezi în siguranță bijuteriile și obiectele de 
valoare.

Anulați programarea până la ora 16:00, cu o zi înainte pentru a 
evita taxele.

Poartă costum de baie în zona piscinei și folosește prosopul în zona 
saunelor. Evită contactul pielii cu suprafața șezuturilor.

Oaspeții noștri caută pace și liniște. Astfel, pentru 
confortul tuturor este interzisă utilizarea telefonului 
mobil și recomandăm discuțiile în șoaptă.



Ia cu tine Stările de Bine colecționate  până la următoarea ta vizită!

Ai ajuns în locul cu cele
mai multe stări de bine 

Colecționează cât mai multe!

Stare de nerăbdare - vestiare cu toalete și dușuri                     
Fă-te comod și schimbă-ți starea în bine!

Stare de aducere aminte - zonă de încălzire și art &crafts 
Obișnuiește-ți corpul cu noua stare de bine.

Stare de vară caniculară - saună uscată                                    
Simte mirosul de fân din grădina bunicii!

Stare de bulgăreală - șoc duș                                                      
Adă-ți aminte de zilele geroase din copilărie.

Stare de ploaie caldă - saună umedă                                         
Simte mirosul de mesteacăn proaspăt udat de ploaia caldă.

Stare de bălăceală - piscină interioară 12mX7mX1,5m, încălzită 
28-30 grade,  cu funcțiuni de hidro-aero masaj, masaj cervical, 
înnot contracurent

Stare de bucurie - jacuzzi exterior cu apă încălzită 34-37 de grade                                                                                                
Simte bucuria din mijlocul naturii!

Stare de relaxare - zonă cu șezlonguri balansoar și fotolii de lemn 
Relaxează-ți corpul!

Stare de gust bun - bufet pentru gustări și băuturi       
Astâmpără-ți foamea cu preparatele noastre și hidratează-te.

Stare de poveste - zonă de lounge cu șemineu                   
Deapănă amintiri și leagă prietenii în jurul șemineului.

Stare de liniște - zonă de relaxare și lectură                                
Lasă gândurile și grijile să plece și stai tu cu tine.

Stare de răsfăț - cabinete de masaj și împachetări corporale 
Răsfață-ți pielea

Stare pentru suflet - terasă panoramică cu șezlonguri       
Bucură-ți ochii, mintea și sufletul! Acum.

SOON


