
 

SPA & WELLNESS 

Zatrzymaj się na chwilę w pędzie dnia codziennego – pozwól 

sobie na chwilę wytchnienia i relaksu. Dotyk to szczególna 

forma uzdrawiania, mająca niezwykłą moc. To idealne 

uzupełnienie aktywności fizycznej, a jednocześnie 

najprzyjemniejszy sposób dbania o kondycję i zdrowie. 

To czas tylko dla Ciebie… 

 

STREFA  SPA  &  WELLNESS 
 

 

Siłownia   

Czas 60 min.    Cena 10 zł. 
 

Grota solna   

Czas 45 min.    Cena   8 zł. 
 

Pakiet SPA Sauna Sucha, Infrared & Jacuzzi  

Czas 60 min.    Cena 30 zł. 
 

Pakiet  SPA Sauna Sucha, Infrared, Jacuzzi, Grota solna, Siłownia  

Czas 180 min.  Cena 45 zł. 

 

KARNETY 
 

Siłownia /karnet ważny 2 mce/  

18 wejśd    Cena  100 zł. 
 

Pakiet  SPA Sauna Sucha, Infrared & Jacuzzi  

/karnet ważny 3 mce/    12 wejśd    Cena 300 zł. 
 

Pakiet  SPA Sauna Sucha, Infrared, Jacuzzi, Grota solna, Siłownia  

/karnet ważny 3 mce/   12 wejśd    Cena 400 zł. 

 

 

 DODATKOWE  INFORMACJE 

Strefa Spa & Wellness jest otwarta w godz. 10.00 – 21.00 za wyjątkiem saun,   

  które są dostępne w godz. 15.00 – 21.00. Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania  

  z sauny z 1 godz. wyprzedzeniem. 

Goście Hotelowi korzystają z strefy Spa & Wellness /sauny, jacuzzi, grota solna,  

  siłownia/ - bezpłatnie, pod warunkiem posiadania tej opcji w cenie pobytu. 

Rezerwacji na masaże należy dokonywad z min. 2 dniowym wyprzedzeniem. 

   Zapisy są dokonywane wg kolejności zgłoszeo. 

 

Centrum Rekreacji U Stolëma, Ostrzyce, ul. Droga Kaszubska 8A 

Tel. 58 684-18-77  Fax. 58 684-16-68 

www.ustolema.pl  e-mail: recepcja@ustolema.pl 

 



 

Masaż klasyczny 

Głównym celem masażu jest poprawienie ogólnego stanu psychofizycznego. Masaż 
przyśpiesza regenerację sił, poprawia kondycję całego ciała, przynosi ulgę dla 
obolałych i napiętych mięśni. Jest skutecznym elementem  w procesie odchudzania, 
poprzez przyspieszenie przemiany materii oraz uaktywnienie przepływu krwi i limfy. 
Pobudza krążenie krwi, co sprawia,  że organizm łatwiej pozbywa się toksyn. 
Dobroczynnie działa na ciało i psychikę, dzięki czemu łatwiej pozbyd się napięd              
i stresów oraz osiągnąd upragniony spokój i odprężenie.  

Masaż całościowy:      Czas 55 min.  Cena   90 zł. 

Masaż częściowy:        Czas 25 min.  Cena   60 zł. 

       

Masaż relaksacyjny aromaterapeutyczny   

Jest to delikatny, spokojny masaż, który ma na celu zniesienie napięcia psychicznego 
oraz mięśniowo-nerwowego, przez uzyskanie pełnego rozluźnienia i odprężenia. 
Zastosowanie olejków eterycznych dodatkowo wspomaga relaksujące działanie 
masażu. Olejki wchłaniane są do organizmu przez skórę i układ oddechowy, 
wywołując dodatkowy efekt terapeutyczny. Do masażu stosuje się m.in. olejki 
cynamonowy, eukaliptusowy, lawendowy, miętowy, pomaraoczowy, ylang ylang.  

Masaż całościowy:      Czas 55 min.  Cena 100 zł. 

Masaż częściowy:        Czas 25 min.  Cena  65 zł. 

 

Zabieg peelingujący z masażem ciała 

Peeling to inaczej usuwanie martwego naskórka. Wykonanie zabiegu złuszczającego 
naskórek ma na celu  wygładzenie skóry,  jej zmiękczenie, poprawienie  
mikrokrążenia, dzięki czemu pomocny jest także w walce z cellulitem. Po zabiegu 
komórki zaczynają produkowad więcej elastyny i kolagenu, które są odpowiedzialne 
za  elastycznośd skóry. Zabieg wykonywany jest przy zastosowaniu peelingów o 
różnych kompozycjach zapachowych tj. zielona herbata, grapefruit, czekoladowo-

pomaraoczowy, różany.  Zabieg całościowy:      Czas 55 min.  Cena 110 zł. 

Zabieg częściowy:        Czas 25 min.  Cena   70 zł. 

 

Masaż baokami chioskimi /odchudzający/   

Przystawiając baokę do ciała, podciśnienie w niej wytworzone powoduje pękanie 
drobnych naczynek krwionośnych. Organizm traktuje własną krew znajdującą się 
poza krwiobiegiem, jak ciało obce i w tym obszarze uaktywnia procesy obronne. 
Masaż baoką chioską stosuje się jako element kuracji antycellulitowej. Przyspiesza 
on krążenie krwi i płynów ustrojowych, co ułatwia  pozbycie się toksyn z organizmu, 

co jest przydatne w redukcji tkanki tłuszczowej.            Czas 40 min.  Cena 70 zł.   

 

ŚWIAT  MASAŜY  I  ZABIEGÓW  WELLNESS 

 
Masaż relaksacyjny z masłem shea 

Wyjątkowy zabieg łączący w sobie wszelkie właściwości egzotycznego masażu 
relaksacyjnego i dobroczynne działanie masła Shea. Masło Shea służy zdrowiu          
i urodzie, działa nawilżająco oraz regeneracyjnie na skórę. Ceni się je również za to, 
co robi dla skóry w związku ze słoocem: wspomaga przyswajanie wszelkich 
witamin i energii z promieni słonecznych, jednocześnie zapobiega oparzeniom. 
Dostępny w różnych zapachach m.in. piwonia i róża, truskawka, mango, czarna 

orchidea.               Czas 55 min.  Cena 100 zł. 

 

Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi  
Połączenie ciepłych kamieni z odpowiednimi technikami masażu jest zbawienne dla 
zmęczonego ciała i umysłu, relaksuje i regeneruje całe ciało. W masażu używa się 
gorących bazaltowych kamieni pochodzenia wulkanicznego, które poprzez 
naturalną obróbkę falami morskimi mogą byd użyte do celów terapeutycznych. 
Ciepło płynące z kamieni oraz spokojne ruchy podczas wykonywania masażu, 

pozwalają na maksymalne rozluźnienie.  Czas 55 min.  Cena 110 zł. 

         

Masaż stemplami ziołowymi   

Masaż stemplami ziołowymi wywodzi się z kultur dalekiego wschodu. Stemple 
podgrzewa się, aby uwolnid zawarte w ziołach olejki eteryczne, a następnie masuje 
się nimi całe ciało. Wraz ze stopniowym spadaniem temperatury stempli rośnie 
intensywnośd masażu, co powoduje, że uwalniają się i wchłaniają w rozgrzaną 
skórę zawarte w roślinach substancje czynne. Olejki eteryczne nasycają powietrze 

swoim zapachem, co daje wspaniałe wrażenie.  Czas 55 min.  Cena 120 zł.  

 

Masaż gorącą czekoladą i olejkiem kokosowym  

Daje niebywały efekt ciepła, rozgrzewając ciało i pobudzając zmysły sprawia, że 
wydzielają się endorfiny czyli hormony szczęścia. Czekolada ma silne właściwości 
odżywcze, pobudza mikro krążenie i ujędrnia ciało. Olej koksowy jest kosmetykiem  
o niezwykle silnym działaniu odżywczym. Zabieg odżywia i nawilża skórę, działa na 

zmysły, co razem tworzy idealnie słodki relaks.  Czas 55 min.  Cena 130 zł. 

  

Relaksacyjny masaż twarzy i  szyi 

Każdy z nas potrzebuje regularnego rozluźnienia mięśni twarzy. Masaż twarzy ma 
przede wszystkim przywrócid naturalny owal i napięcie mięśni. Regularnie 
stosowany, zmniejsza widocznośd zmarszczek, napina skórę oraz nawilża ją. Jest to 
delikatny, spokojny masaż przy zastosowaniu  wybranego olejku eterycznego 

Czas 20 min.  Cena  40 zł. 

 


