
PIELĘGNACJA OCZU 
 

Regulacja brwi       15 zł 

Henna brwi         20 zł 

Henna rzęs        20 zł 

Henna brwi z regulacją      30 zł 

Przedłużanie rzęs                 250 zł 

Przedłużanie rzęs - dopełnienie               100 zł 
 

DEPILACJA WOSKIEM 
 

Nogi         90 zł 

Łydki         50 zł 

Bikini          50 zł 

Pachy          30 zł 

Wąsik          15 zł 
 

STREFA SAUNY  I  JACUZZI  

Sauna (45 min)       30 zł 

Jacuzzi (45 min)       40 zł 

Sauna + jacuzzi (60 min)      60 zł 

 

Wypożyczenie szlafroka       10 zł 

Ręczniki        bezpłatnie 

 

Rezerwacje terminów zabiegów oraz chęć wypożyczenia 
szlafroka prosimy zgłaszać w recepcji lub pod numerem 

tel. 400. 
 

Hotel Bartan, ul. Turystyczna 9A, 80-680 Gdańsk 

Recepcja: 58 308 09 99, hotel@hotelbartan.pl 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA WELLNESS & SPA



 

MASAŻE SPA      

Masaż grzbietu i kręgosłupa z bańką chińską (30 min)         50 zł                   

Masaż relaksacyjny całego ciała (60 min)                      80 zł 
To propozycja przygotowana specjalnie dla wszystkich zmęczonych, zapracowanych, 

spiętych i zestresowanych. Oparty jest na olejkach eterycznych. Celem tego masażu jest 

całkowite rozluźnienie ciała, zrelaksowanie umysłu. 

 

Masaż energetyzujący całego ciała z bańką chińską (80 min)     100 zł 
Masaż pobudzający krążenie krwi, stosowany w stanach silnych napięć mięśniowych, 

przeziębieniach. Działa rozgrzewająco, pobudzająco jednocześnie ujędrniając i 

oczyszczając ciało z toksyn. Jest zabiegiem intensywnym w odczuciu. 

Rytualny masaż świecą (60 min)          120 zł 
Rytuał ten jest wyjątkową ceremonią, masażem całego ciała wykonywanym ciepłym 

olejkiem z świecy, składającym się w 100 % z naturalnych wosków oraz aromatycznej 

mieszanki olejków eterycznych owoców egzotycznych oraz nuty orientalnej. 

Masaż gorącymi kamieniami (90 min)        150 zł 
Terapia ciepłem, specjalnie wybranymi kamieniami bazaltowymi pochodzenia 

wulkanicznego oddziaływujący na całe ciało, przywracające równowagę ciała i umysłu. 

 

Masaż twarzy (15 min)            35 zł 
Najprzyjemniejsza i zarazem bardzo skuteczna forma przeciwzmarszczkowej terapii. 

Poprawia ukrwienie mięśni twarzy i zwiększa ich sprężystość. Relaksuje i redukuje 

obrzęki. 

Wykonywany na życzenie gościa jako dodatek do wybranego masażu. 
 

 

NOWOŚĆ! Kąpiel w piwie (30 min)                         60 zł 
Kąpiel piwna jest nie tylko oryginalną formą relaksu. Posiada także dobroczynny wpływ 

na skórę – poprawia jej wygląd, ukrwienie i koloryt. Skóra staje się wygładzona, 

delikatna i miękka. Ponadto kąpiel pozytywnie wpływa na układ krążenia i układ 

nerwowy. 

 

 

 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY  

Zabieg  złuszczająco-regeneracyjny (60min)   120 zł 

Zabieg  nawilżająco-ujędrniający (90 min)    120 zł 
 
Zabieg przeciwzmarszczkowy TOPP LIFTING (60 min)  150 zł 
 

Zabieg odżywczy MOC GLINKI GHASSOUL (90 min)      150 zł 
 
Zabieg regenerujący SIŁA ALOESU I ALG (90 min)   150 zł 
 
Zabieg dla skóry naczynkowej  S.O.S (90 min)   150 zł 
 

 

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP 

 

Manicure klasyczny         50 zł 

Manicure hybrydowy        80 zł 

Manicure  SPA         99 zł 
Manicure klasyczny z peelingiem, kąpielą parafinową i masażem. 

 

Pedicure klasyczny         80 zł 

Pedicure hybrydowy                   120 zł 

Pedicure  SPA                    120 zł 
Pedicure klasyczny z peelingiem, kąpielą parafinową i masażem.


