NEW YEA
AR’S EVE
is magnifique

THE GLAMOUR OF HOLLYWOOD
NEW YEAR’S EVE

The biggest Sopot’s star has been standing in the
company of the sounds of the sea waves and cold
winter aura for over 90 years. On this exceptional night,
Sopot’s Grand will be shining bright, taking you on a trip
to Hollywood.
Exciting film music will fill the elegant hotel interiors
making this evening a unique and unforgettable one.
Exquisite dishes crafted in the very Hollywood style
will delight you with their superb taste, that deserves
an Oscar. We will begin this extraordinary evening with
a sophisticated dinner with refined and aromatic dishes.
You will feel like a movie star on the New Year’s Eve,
walking the red carpet in the spotlight and dancing

in the limelight. The New Year’s Eve ball will come to
an end with the glamorous welcome of the New Year.
On New Year’s morning, we invite you for a delicious
breakfast, while on the 29th or the 30th of December we
will serve you lunch or dinner. We also invite you to take
advantage of 15% off body treatments and massages
at the Grand SPA. Revitalize in blissful tranquility and
regenerate after New Year’s Eve at our wellness center
with a swimming pool, sauna, Turkish bath and a gym.

Sofitel Grand Sopot
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12/14, 81-718 SOPOT, POLAND
TEL.: 58 520 60 60, H3419@SOFITEL.COM
WWW.SOF I TE L-GR AND -S OP OT.COM

NEW YEAR’S EVE MENU
M E N U S Y LW E S T R O W E

THE GLAMOUR
O F H O L LY W O O D

H O L LY W O O D Z K A N O C
S Y LW E S T R O W A

WE INVITE YOU TO OUR BALLROOM FOR A NEW YEAR’S EVE,
SOPOT’S GRAND WILL BE SHINING BRIGHT, TAKING YOU
ON A TRIP TO HOLLYWOOD.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SALI BALOWEJ NA SYLWESTROWĄ
NOC, SOPOCKI GRAND ZACHWYCI BLASKIEM, ZABIERAJĄC
PAŃSTWA W PODRÓŻ DO HOLLYWOOD

Relish the manifold flavors of our 4-course menu and lavish buffets. Let’s rise
a flute of champagne at midnight to welcome the coming year at Sofitel Grand Sopot.

Podniebienia naszych Gości rozpieści wyśmienite 4-daniowe menu oraz
bogactwo wykwintnych bufetów. Wznieśmy kieliszek szampana o północy,
by powitać nadchodzący rok w Sofitel Grand Sopot.

NEW YEAR’S EVE LUNCH

L U N C H S Y LW E S T R O W Y

During the New Year's Eve we invite you to spend the afternoon tasting
the sophisticated dishes in the restaurant with a unique view of the Baltic Sea.

W okresie sylwestrowym zapraszamy do spędzenia popołudnia smakując
wyszukanych dań w restauracji z unikalnym widokiem na Morze Bałtyckie.

Price:
New Yera’s Eve package: a choice of four dishes included.
Normal price: a choice of four dishes at PLN 160.

Cena:
Pakiet sylwestrowy: cztery wybrane dania wliczone w cenę.
Poza pakietem: wybor czterech dań w cenie 160 PLN.

Reservations:
Art Deco Restaurant
Tel.: 58 520 60 71
Email: H3419-FB@sofitel.com

Rezerwacja:
Restauracja Art Deco
Tel.: 58 520 60 71
Email: H3419-FB@sofitel.com

ART DECO RESTAURANT MENU:

MENU RESTAURACJI ART DECO:

APPETIZERS

PRZYSTAWKA

Smoked matias, potato salad, pickled cucumber mousse, toasts
Vension terrine, marinated porcini mushrooms, cherries, raspberry powder

Matjas wędzony, sałatka ziemniaczana, mus z ogórków kiszonych, grzanki
Terina z dziczyzny, marynowane borowiki, wiśnie, puder z malin

SOUP

ZUPA

Beetroot borscht with croquette
Cauliflower cream, truffles, white pepper

Barszcz czerwony z krokietem
Krem z kalafiora, trufle, biały pieprz

MAIN COURSE

DANIA GŁÓWNE

Cod fillet, polenta, dried tomatoes, baked vegetables, paprika sauce
Duck breast marinated in thyme, sweet potato, broccoli purée, ratatouille,
raspberry sauce

Polędwica z dorsza, polenta, suszone pomidory, pieczonye warzywa,
sos paprykowy
Pierś z kaczki marynowana w tymianku, słodki ziemniak, purée z brokuła,
ratatuj, sos malinowy

DESSERT

DESER

Crème caramel, anise, coffee, coconut ice cream
Peach mousse, chocolate sauce, sour cream

Crème caramel, anyż, kawa, lody kokosowe
Mus brzoskwiniowy, sos czekoladowy, kwaśna śmietana

NEW YEAR’S EVE

W I E C Z Ó R S Y LW E S T R O W Y

APPETIZER

PRZYSTAWKA

Pescaccio with octopus and St. Jacob mussels, French mustard, caviar

Pescaccio z ośmiornicy i małży św. Jakuba, musztarda francuska, kawior

SOUP

ZUPA

Cream of Jerusalem artichokes SOUP, gold, apple

Krem z karczochów jeruzalemskich, złoto, jabłko

MAIN COURSE

DANIA GŁÓWNE

Breast of guinea fowl, sweet potato sauce, potato gratin, truffles,
carrot baked in honey, broccoli purée, black garlic

Pierś z perliczki, sos smardzowy, ziemniaczane gratin, trufle,
marchew pieczona w miodzie, purée z brokuła, czarny czosnek

DESSERT

DESER

Chocolate Oscar

Czekoladowy Oscar

Menu is served in Ballroom and Art Deco restaurant

Menu serwowane w Sali Balowej i restauracji Art Deco

NEW YEAR’S EVE BALL

B A L S Y LW E S T R O W Y

COLD BUFFET

BUFET ZIMNY

Smoked salmon, honey mustard sauce, lime
Fried shrimps, lettuce leaves, spinach, gorgonzola sauce
Mazurian eel, dill mousse, grated horseradish
Salad with bloody oranges, black tomatoes, coriander
Leaves of young lettuce, spinach, pumpkin seeds, baked pineapple
Selection of local Polish and French cheeses and meats, olives
Duck breast marinated in salt, goose liver mousse
Roasted vegetable salad, pickles, dill mayonnaise with dill
Dried tomatoes, olives, tapenades, cold pressed oils
Butter: herbal, paprika, garlic
Regional bread from Kashubia

Wędzony łosoś, sos miodowo musztardow, limonka
Smażone krewetki, liście sałaty, szpinak, sos z sera gorgonzola
Węgorz mazurski, mus koperkowy, tarty chrzan
Sałatka z krwistymi pomarańczami, czarne pomidory, kolendra
Liście młodej sałaty, szpinak, pestki dyni, pieczony ananas
Selekcja lokalnych polskich i francuskich serów i wędlin, oliwki
Pierś z kaczki marynowana w soli, mus z gęsiej wątróbki
Sałatka z pieczonych warzyw, pikle, majonez koperkowy z koprem
Suszone pomidory, oliwki, tapenady, oliwy tłoczone na zimno
Masło: ziołowe, paprykowe, czosnkowe
Pieczywo regionalne z Kaszub

HOT BUFFET

BUFET CIEPŁY

Fish soup with roasted sea fish, tomatoes, saffron
Old Polish żurek, egg, porcini mushrooms
Cod fillet, lemon sauce, saffron, peas puree
Gilthead fillet in olive oil, tomatoes, parsley, spinach leaves
Duck breast, red cabbage, orange sauce
Pork loin roast in bacon, boletus
Pancakes with buckwheat, parsley
Vegetables baked in sea salt
Grilled vegetables marinated in rosemary
Potatoes stewed in butter, dill

Zupa rybna z pieczonych ryb morskich, pomidory, szafran
Żurek staropolski, jajko, borowiki
Polędwica z dorsza, sos cytrynowy, szafran, purée z groszku
Filet z dorady w oliwie z oliwek,pomidory, pietruszka, liście szpinaku
Pierś z kaczki, czerwona kapusta, sos pomarańczowy
Polędwiczka wieprzowa pieczona w boczku, borowiki
Placki z kaszy gryczanej, natka pietruszki
Warzywa pieczone w soli morskiej
Grillowane warzywa marynowane w rozmarynie
Ziemniaki duszone w maśle, koperek

SWEET BUFFET

BUFET SŁODKI

Tart with passion fruit, white chocolate mousse, saffron
Vanilla cream, pumpkin seeds, gold flakes
Coconut cake, mint, pineapple mousse
Mango chiller, ginger, honey, lime

Tarta z passiflorą, mus z białej czekolady, szafran
Krem z wanili, pestki dyni, płatki złota
Ciasto kokosowe, mięta, mus z ananasa
Chłodnik z mango, imbir, miód, limonka

Grand Spa
Menu

Grand Spa
Sofitel Grand Sopot
Powstańców Warszawy 12/14 | 81-718 Sopot
Tel.: +48 58 520 60 85 | e-mail: H3419-gr2@sofitel.com
www.sofitel-grand-sopot.com

Grand SPA zostało stworzone
jako reinterpretacja filozofii
wellness łącząca światowe tradycje
z najnowszymi odkryciami
kosmetologii.

Grand SPA was created
as a reinterpretation of wellness
philosophy that combines the world’s
traditions with skills of the latest
cosmetology.

To miejsce, które urzeka jakością,
gwarantując wypoczynek rodem
ze snu. Nasze Spa oferuje wybór
wyjątkowych i efektownych,
zdrowotnych oraz upiększających
zabiegów. Tutaj dbamy o Twoje
samopoczucie. Filozofia Cinq Mondes
Spa łączy francuskie wyrafinowanie
z inspiracją zaczerpniętą
z najlepszych światowych tradycji.
Do tego dodajemy Valmont –
luksusową linię szwajcarskich
kosmetyków z ekskluzywną formułą
przeciw starzeniu.

It is a place which combines
charm and quality for a dream stay.
Our Spa offers a selection
of exceptional and most effective
health & beauty treatments
in a place of unique well-being.
The Cinq Mondes Spa philosophy
mixes French refinement
with an inspiration from the world’s
best health and beauty traditions.
All this combined with Valmont,
the prestigious Swiss skin care brand
with the exclusive anti-ageing vision
of luxury cosmetology.

Odkryj składniki,
które rozniecą
twój naturalny
blask.

Discover the
ingredients that
enhance your
natural glow.

Pielęgnacja twarzy valmont

W zależności od ilości czasu, którą dysponujesz, marka Valmont
proponuje trzy poziomy zabiegów.

I ZABIEG EKSPRESOWY 50 min
Wysoka skuteczność pielęgnacji Valmont
w możliwie najkrótszym czasie. Zabieg obejmuje
demakijaż, peeling oraz masaż twarzy.
II ZABIEG PEŁNY 80 min
Zabieg charakteryzujący się udoskonalonym
działaniem dzięki zastosowaniu maski kolagenowej
dla uzyskania najlepszych rezultatów.
III ZABIEG INTENSYWNY 110 min
Prawdziwe święto urody rozpoczynające się
od rytuału wprowadzającego, który obejmuje
relaksujący, skrócony masaż stóp i pleców.
Kolejnymi etapami zabiegu są peeling, ujędrniający
masaż twarzy oraz maska kolagenowa jako
uwieńczenie rytuału. Podczas, gdy Ty zażywasz
odprężenia, kosmetyki Valmont pielęgnują
Twoją skórę.
ODBICIE NA zamarzniętym
JEZIORZE
Intensywna pielęgnacja
okolic oczu
Marka Valmont oferuje zabieg idealnie dostosowany
do potrzeb niezwykle delikatnej skóry wokół oczu.
Produkty, nakładane po wykonaniu odpowiednich
technik manualnych o silnym działaniu liftingującym
i drenującym, stymulują syntezę nowych włókien
kolagenowych. Zabieg gwarantuje satysfakcję
z natychmiast widocznym efektem liftingu.
Dzięki zmniejszającemu przekrwienie
masażowi okolic oczu spojrzenie odzyskuje blask,
a specjalna maseczka kolagenowa wygładza
zmarszczki wokół oczu.
45 min / 320 PLN

BLASK LODU
Rytuał rozświetlający
Ten zabieg rozświetlający działa na komórki
odpowiedzialne za pigmentację i ogólne
funkcjonowanie skóry. Odsłania jasny
i równomierny kolor, poprawia teksturę
oraz gwarantuje kompleksowe działanie
przeciw starzeniu.
ekspresowy 350 PLN
pełny 690 PLN
intensywny 790 PLN
SZCZYTY JĘDRNOŚCI
Rytuał przeciwzmarszczkowoujędrniający
Choć zmarszczek i utraty jędrności nie da się
uniknąć, możliwe jest wyraźne zredukowanie
ich widoczności. Aby powstrzymać lub opóźnić
pojawianie się najbardziej widocznych oznak
starzenia, marka Valmont wykorzystała całą swoją
wiedzę do opracowania zabiegu o intensywnym
działaniu ujędrniającym.
ekspresowy 350 PLN
pełny 690 PLN
intensywny 790 PLN
WITALNOŚĆ LODOWCÓW
Rytuał energetyzujący
Ten inspirowany zdumiewającą siłą wiecznego
śniegu zabieg pobudza odnowę komórkową,
regeneruje oraz dotlenia. Odzyskana energia
sprawia, że walka ze starzeniem się skóry
staje się wyjątkowo skuteczna.
ekspresowy 350 PLN
pełny 690 PLN
intensywny 790 PLN

Face treatments by valmont

Depending on the time you have, the Valmont brand offers
three levels of treatments.

I EXPRESS TREATMENT 50 min
High efficiency Valmont care in the shortest
possible time. This treatment includes make-up
removing, face scrub and face massage.
II FULL TREATMENT 80 min
This procedure is characterized by improved
effects through the use of collagen mask
for best results.
III INTENSIVE TREATMENT 110 min
A true celebration of beauty that begins with
a preparatory ritual that consists of a relaxing,
quick feet and back massage. The next stages
are scrub, firming facial massage, and a collagen
mask to finish the ritual. While you enjoy the
sweet relaxation, the Valomnt cosmetics are
taking good care of your skin.

REFLECTION ON A FROZEN LAKE
The eye area intensive care
The Valmont brand offers a unique treatment
perfectly suited to the needs of an extremely
delicate skin around the eyes. The Valmont
products, applied after the proper manual
techniques with high lifting and draining effects,
stimulate the synthesis of new collagen fibres.
The treatment guarantees satisfaction with the
immediately visible facelift effect. With the
massage that reduces the eye area congestion,
your look regains its shine while a special collagen
mask removes wrinkles.
45 min / 320 PLN

Brightness of ice
Illuminating ritual
This brightening complex treatment combines
target action on cells responsible for pigmentation
and overall action on skin tissue,
revealing bright and even skin tone.
It also enhances skin texture while ensuring
comprehensive anti-aging action.
Express 350 PLN
Complete 690 PLN
Intensive 790 PLN
PEAKS OF FIRMNESS
Anti-Wrinkle and firming ritual
Although wrinkles and loss of firmness cannot
be avoided, a visible reduction is very much
possible. The Valmont brand used all its expertise
to develop this treatment of intensive firming
in order to prevent or delay the appearance
of the most visible signs of aging.
Express 350 PLN
Complete 690 PLN
Intensive 790 PLN
VITALITY OF THE GLACIERS
Energizing ritual
This treatment, inspired by the amazing power
of eternal snow, stimulates the cell renewal and
provides a true regeneration of the skin.
The recovered energy makes the fight
against skin aging extremely effective.
Express 350 PLN
Complete 690 PLN
Intensive 790 PLN

Pielęgnacja twarzy Cinq Mondes

Każdy protokół zabiegu Cinq Mondes zaczyna się od rytuału powitalnego,
następnie specjalnego masażu firmowego oraz odpowiednio dobranej maski.

Ekspresowy zabieg
na twarz kwiatowy
rytuał balinezyjski
Zabieg połączony z oryginalnym
masażem twarzy oraz karku.
Oczyszcza oraz nadaje świeżość,
a także upiększa skórę.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
WYBORU POMIĘDZY
ZABIEGAMI:
rozświetlającym, kojącym,
oczyszczającym, regenerującym,
odżywczym
45 min / 250 PLN
„Ko Bi Do”
– fontanna młodości
Liftingujący,
przeciwzmarszczkowy zabieg na
twarz zainspirowany japońską
tradycją ręcznie wykonywanego
rytuału Ko Bi Do, uzupełniony
unikalnym aktywnym
kompleksem przeciwdziałającym
starzeniu się skóry, którego
holistyczny charakter liftinguje
i dodaje dodatkowej energii
skórze oraz w widoczny sposób
wygładza zmarszczki, a także
uwydatnia kontury ust, twarzy
oraz dekoltu.
50 min / 350 PLN

„Five Flowers Ritual”
– rozjaśniający
zabieg na twarz
Bazujący na starodawnych
rytuałach balinezyjskich zabieg
głęboko oczyszczający pory.
Połączenie ekstraktów pięciu
tropikalnych kwiatów nadaje
skórze promienny wygląd.
Dodatkowo w skład preparatu
wchodzi opatentowana
Kombuchka . Hipnotyzujący
masaż twarzy, karku oraz
ramion przywróci skórze
witalność oraz zapewni pełnię
odprężenia.
50 min / 350 PLN

®

Szlachetny zabieg
spowalniający
proces starzenia się
„Ko Bi Do” Global
Anti-Age „Fountain
of Youth”
Ten drogocenny zabieg
przeciwzmarszczkowy,
zaczerpnięty z tradycyjnego
japońskiego rytuału Ko Bi Do,
uzupełniony jest unikalnym
aktywnym kompleksem przeciw
starzeniu się skóry twarzy.
Połączony z regenerującą maską
głęboko działa na zmarszczki,
ujędrniając i dając efekt zdrowej
skóry. Skupia się na konturach
oczu, ust, dekoltu oraz ramion.
Po zabiegu skóra będzie miękka
i odmłodzona, a dusza i umysł
bardzo wypoczęte.
80 min / 450 PLN

Face treatments by Cinq Mondes

Each of face treatment by Cinq Mondes begins with a welcome ritual,
then a special massage and properly selected mask.

Express facial
treatment
– a Balinese flower
ritual
A treatment mixed with an
original face and neck massage.
It combines skin cleansing,
regenerating and cosmetic
features.
CHOOSE BETWEEN:
radiance, soothing, cleansing,
regenerating, nourishing
45 min / 250 PLN
“Ko Bi Do”
– a fountain of
youth facial ritual
This manual antiwrinkle facial
treatment inspired by the
ancient Japanese Ko Bi Do ritual
is combined with a unique
anti-ageing active complex.
Enjoy this holistic approach
to lift and tone your facial
contours and effectively
smoothen and plump the face
and necklines.
50 min / 350 PLN

Five Flowers Ritual
Illuminescence
Facial
Based on an ancient Balinese
ritual, this treatment includes
deep pore cleansing
and combines the extracts of
five tropical flowers with a skin
glowing patented ingredient
– the Kombuchka .
A mesmerizing massage of the
face, neck and shoulder muscles
will awake your skin vitality.
50 min / 350 PLN

®

The precious „Ko Bi
Do” Global Anti-Age
„Fountain
of Youth” facial
treatment
This „global anti-ageing” manual
anti-wrinkle facial treatment
inspired by the Japanese
Ko Bi Do ritual is paired with
a regenerating mask to deeply
work on wrinkles, firmness
and general skin health. It
focuses on eye contour, lips,
neckline and arms. After the
treatment the skin feels soft
and youthful while the soul
and mind are thoroughly
regenerated.
80 min / 450 PLN

Masaże
Masaż aromatyczną świecą
Ciepły jedwabisty dotyk rozgrzanego wosku
oraz niezwykłe aromaty zapewniają głęboki
relaks i nawilżenie, a także aksamitną gładkość
skóry. Świeca jest dostępna w 3 zapachach.
50 min / 220 PLN
Masaż balinezyjski
Zanurz się w uspokajającym świecie w towarzystwie tradycyjnego tropikalnego balsamu
orzechowego zgodnie ze starodawnym rytuałem
masażu z malowniczej wyspy Bali.
Ta niesamowita podróż połączona jest
z delikatnym tajskim sposobem rozciągania.
50 min / 220 PLN
Orientalny masaż Marokański
Prawdziwa sztuka masażu, który działa
relaksująco na całe ciało przy użyciu delikatnie
perfumowanego, ciepłego olejku. Doświadczone
ręce naszych terapeutów pomogą rozluźnić
wrażliwe, stężałe mięśnie, uwolnić toksyny
oraz zredukować bóle mięśniowe.
50 min / 220 PLN

Antycellulitowy masaż
bańką chińską
Masaż ten pomaga pozbyć się zbędnych
produktów przemiany materii oraz toksyn
z organizmu. Ma nieocenioną moc w redukcji
tkanki tłuszczowej oraz w kuracji antycellulitowej.
Polecany również po wysiłku fizycznym.
50 min / 250 PLN

Masaż ajurwedyjski
Rytuał masażu ajurwedyjskiego, wywodzącego
się z dalekich Indii, polegający na połączeniu
specjalnych technik relaksacyjnych. Podczas
zabiegu cieszyć się można delikatnym zapachem
olejków, które wpływają kojąco na napięte
mięśnie i pozostawiają skórę jedwabiście gładką.
50 min / 220 PLN
Masaż polinezyjski lomi lomi
Harmonijny masaż, wykonywany dłońmi
i przedramionami, który łączy w sobie dotyk
i taniec, a jego działanie wpływa na sferę fizyczną
oraz emocjonalną. Płynne ruchy terapeuty
przypominają taniec w rytm polinezyjskiej
muzyki, który przynosi odprężenie, równowagę
i pogodę ducha.
50 min / 250 PLN
Masaż gorącymi kamieniami
Masaż gorącymi kamieniami to połączenie
tradycyjnych technik masażu z użyciem gorących
kamieni. Przywraca równowagę, rozluźnia
mięśnie, pobudza krążenie oraz metabolizm.
Daje efekt odprężenia i relaksu. Ten głęboko
relaksujący zabieg polecany jest osobom
zestresowanym, przemęczonym, o podwyższonym
napięciu mięśniowym.
50 min / 250 PLN

masaż tkanek głębokich
Masaż ma na celu uwolnienie napiecia
mięśniowego oraz wprowadzenie ciała
w głeboki stan relaksu.
50 min / 250 PLN
Masaż klasyczny
W zależności od intensywności może być
leczniczy lub pobudzający. Łagodzi napięcia
mięśni, działa przeciwbólowo, rozluźniająco,
przyśpiesza regenerację mięśni, poprawia
jędrność oraz elastyczność.
25 min / 150 PLN
50 min / 220 PLN

Rewitalizujący i liftingujący
rytuał na nogi
Moment dedykowany w całości nogom,
aby uwolnić je od bólu, uczucia ciężkości
i mrowienia. Podczas tego orzeźwiającego
i drenującego masażu używane są naturalne
aktywne składniki pochodzące z chińskiej
farmakopei. Zabieg sprawi, że Twoje nogi
będą lekkie i wypoczęte.
25 min / 150 PLN

Peelingi
30 min / 120 PL
N
PEELING SO
LNY
PEELING R
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PEELING P
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PEELING C
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PEELING C
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Z RĘKAWIC
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Massages
Aromatic candle massage
Warm silky feel of hot wax and unique aromas
provide deep relaxation and hydration
as well as velvet smooth skin. The candle
is available in 3 scents.
50 min / 220 PLN
Balinese massage
Immerse in a world of tranquillity accompanied
by a traditional tropical nut balm according to an
ancestral massage ritual from Bali. This incredible
journey includes gentle traditional Thai
stretching movements.
50 min / 220 PLN
Oriental Moroccan massage
A genuine art of massage that works on the entire
body with the use of a delicately perfumed hot oil.
The expert hands of the massage therapist work
on tender knots and tensions to eliminate toxins
and muscle pain.
50 min / 220 PLN
Chinese anti-cellulite massage
This massage helps to get rid of waste products
and toxins from the body. It has inestimable power
to reduce body fat and in anticellulite treatment.
It is also recommended after exercise.
50 min / 250 PLN

Tonifying Ayurvedic massage
This hot oil tonifying massage, from the millennia
old Indian tradition is a combination
of invigorating strokes. Enjoy the natural
oil fragrances of this treatment that help
to relieve muscles, encourage sound sleep
and leave skin silky-soft.
50 min / 220 PLN
Polynesian massage lomi lomi
Harmonious massage, performed with hands
and forearms that combines touch and dance,
and acts on both the physical, as well as the
emotional sphere. Fluid movements resemble
the dance to the sounds of the Polynesian music,
bringing relaxation, balance and serenity.
50 min / 250 PLN
Hot Stone massage
Hot stone massage is a combination of traditional
massage techniques with hot stones. It restores
balance, relaxes muscles, stimulates circulation
and metabolism. It guarantees the effect of peace
and relaxation. This deeply relaxing treatment
is recommended for people who are stressed,
tired and suffer from increased muscle tension.
50 min / 250 PLN

Deep Tissue Massage
This massage is designed to release tension
and strained muscles leaving you
in a deep state of relaxation.
50 min / 250 PLN

Classic massage
Depending on the intensity the massage
can be therapeutic or stimulating. It relieves
muscle tension and pain, relaxes and increases
muscle recovery, improves firmness and elasticity.
25 min / 150 PLN
50 min / 220 PLN

Revitalizing & lifting leg ritual
A moment entirely dedicated to relieve the pain
of sore, tired, heavy legs and calf muscles.
This reviving and draining massage takes
its natural active ingredients from the Chinese
pharmacopoeia. Your legs enjoy an instant
refreshing sensation are light and revitalized.
25 min / 150 PLN
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Zabiegi i rytuały na ciało
Zabieg
wyszczuplający
Intensywny zabieg antycellulitowy.
Stymuluje mikrokrążenie,
kształtuje i wygładza.
– Peeling ciała
– Serum drenujące z bandażami
antycellulitowymi
– Intensywny masaż
wyszczuplający
100 min / 450 PLN
Brazylijski rytuał
wyszczuplający
i ujędrniający
Inspirowany brazylijskim
rytuałem zabieg ujędrniający,
który łączy kofeinowy składnik
wyszczuplający z unikatowym
masażem i techniką ugniatania.
– Oczyszczający okład na ciało
– Wyszczuplający masaż ciała
55 min / 350 PLN

Luksusowa degustacja
orientalnego
Wellness
Wszechogarniające doświadczenie
łączce peeling przy użyciu
Savon Noir (Czarne Mydło)
z okładem Rassoul i relaksującym
północnoafrykańskim masażem
orientalnym.
110 min / 450 PLN
Rytuał świecą
Niezwykle aromatyczny rytuał
na ciało. Pachnący peeling
przygotowuje i wygładza,
a relaksujący masaż całego ciała
ciepłą świecą sprawia,
że skóra będzie jedwabiście
gładka i nieziemsko nawilżona.
Rytuał dostępny w 3 zapachach.
75 min / 310 PLN

Egzotyczna ceremonia
kokosowa
Relaksująca ceremonia, która
skutecznie pielęgnuje skórę,
wygładza i silnie nawilża. Słodka
nuta zapachowa podwaja efekt
relaksacyjny i odpręża.
– Pistacjowy peeling ciała
– Kokosowy okład
– Pistacjowe Smoothie nawilżające
75 min / 350 PLN
110 min / 450 PLN w opcji z masażem
Ceremonia sushi
Intensywny rozjaśniający
i odmładzający zabieg, dzięki któremu
skóra odzyskuje blask, gładkość
i elastyczność. Ceremonia została
oparta na ryżowych składnikach,
które nawilżają skórę.
– Ryżowy peeling
– Sushi okład na ciało
– Nawilżanie ciała
75 min / 350 PLN
110 min / 450 PLN w opcji z masażem
Złoto i perły ceremonia
piękności
Ujędrniający zabieg pełen blasku złota
i pereł, który wspomaga odmładzanie
skóry. Wygładza skórę pozostawiając
ją aksamitnie gładką.
– Peeling rozświetlający
– Złota maska na ciało
– Nawilżenie ciała rozświetlającą
galaretką
75 min / 350 PLN
110 min / 450 PLN w opcji z masażem

Rituals and body treatments
Slimming body
treatment
Intensive anti–cellulite treatment.
It stimulates micro–circulation,
shapes and smoothes.
– Body scrub
– Draining serum with
anti-cellulite bandages
– Intensive Slimming massage
100 min / 450 PLN

Candle rutual
Aromatic body ritual. Scented scrub
prepares and smoothens your body
and a relaxing massage with a
warm candle makes your skin silkysmooth and hydrated. The ritual is
available in 3 different scents.
75 min / 310 PLN

exotic coconut
ceremony
Slimming and firming This relaxing ceremony will leave
Brazilian ritual
your skin efficiently nourished,
Inspired by a Brazilian ritual this polished and immensely moisturfirming and countering treatment ized while the sweet aromatic note
combines caffeine slimming
will double the effect of relaxation
ingredient with unique massage
and release of tension.
and kneading technique.
– Pistachio bodyscrub
– Purifying body wrap
– Coconut wrap
– Slimming body massage
– Pistachio Smoothie moisturizer
55 min / 350 PLN
75 min / 350 PLN
110 min / 450 PLN with additional
Deluxe Tasting of
massage
Oriental Wellness
Enjoy a complete experience that Sushi body ceremony
combines a scrub with Savon
Intensive brightening and rejuvenatNoir (Black Soap), Rassoul wrap
ing treatment. It helps to restore skin
and a relaxing North African
glow, smoothness and elasticity. This
Oriental massage.
ceremony, based on rice ingredients,
110 min / 450 PLN
leaves your skin moisturized.
– Rice scrub
– Sushi body wrap
– Body moisturizing
75 min / 350 PLN
110 min / 450 PLN with additional
massage

Gold & pearls body
ceremony
This treatment, radiating with
pearls and golden glitter,
enhances the skin rejuvenation
and firmness. It polishes the skin
leaving it velvety even.
– Brightening scrub
– Golden body wrap
– Moisturizing and brightening
jelly for the body
75 min / 350 PLN
110 min / 450 PLN with
additional massage

Ostatni dotyk piękna

Ekspresowy
Manicure 40 min / 100 PLN
Pedicure 55 min / 120 PLN
KRÓLEWSKI Z O.P.I. Gel Color
Manicure 55 min / 150 PLN
Pedicure 60 min / 160 PLN
Usunięcie lakieru hybrydowego
15 min / 30 PLN

Parafinowy zawrót
głowy dla dłoni lub stóp
Rytuał wyjątkowej pielęgnacji dłoni lub stóp.
Rewelacyjnie odżywia jak i regeneruje skórę, a przy
okazji uwodzi gamą niesamowitych zapachów.
W skład zabiegu wchodzi magiczna kąpiel dłoni
i stóp, peeling, ciepła maska parafinowa zakończona
delikatnym masażem.
30 min / 70 PLN

Malowanie
15 min / 30 PLN

The final drop of beauty

Additional paraffin
for your manicure
or pedicure
20 min / 50 PLN

Express
Manicure 40 min / 100 PLN
Pedicure 55 min / 120 PLN
ROYAL WITH O.P.I. Gel Color
Manicure 55 min / 150 PLN
Pedicure 60 min / 160 PLN
Gel Polish Remover
15 min / 30 PLN

for hands or feet
Exceptional ritual of feet and hands care. Unique
ritual of rejuvenation and regeneration for your skin.
The treatment includes: magic feet and hands bath,
scrub, hot paraffin mask and a relaxing massage
30 min / 70 PLN

Polish Change
15 min / 30 PLN
Paraffin sensation

Dodatek parafinowy
do manicure lub pedicure
20 min / 50 PLN
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Waxing
Upper lips
20 min / 20 PL
N
A rms 30 min
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A rmpits 20
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C a lves 30
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Thighs 30 m
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Whole legs
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Pielęgnacja ciała dla kobiet w ciąży
Body treatment for pregnant ladies
Masaż Amma Deva
Unikalny masaż prenatalny Amma Deva
wykonywany na odżywczym oleju.
Jest całkowicie bezpieczny zarówno
dla matki jak i dziecka.
40 min / 220 PLN
YAM zabieg dla kobiet
w ciąży i młodych mam
Zabieg uelastyczniający oraz ujędrniający
przeznaczony dla przyszłych i młodych mam.
Rytuał składający się z peelingu, maski oraz
masażu jest całkowicie bezpieczny zarówno
dla matki jak i dziecka. Wykonywany jest na
naturalnych składnikach aktywnych.
Nadaje skórze dobre napięcie, promienność,
elastyczność i gładkość. Najważniejszym
elementem całego zabiegu, jest unikalny
masaż prenatalny Amma Deva.
75 min / 350 PLN
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Prenatal massage Amma
Deva, performed with nutrient oil.
It is completely safe for both the mother
and child.
40 min / 220 PLN
Mom-to-be body treatments
and young mothers YAM
Toning and firming treatment designed
for future and young mothers. The ritual
consists of scrub, mask and massage and
is completely safe for both the mother and
child. It is performed with natural active
ingredients. Gives the skin a good tension,
radiance, elasticity and smoothness. The
most important part of the treatment is the
prenatal massage with Amma Deva products.
75 min / 350 PLN
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packages

Grand Spa Experience
Pozwól sobie na dłuższą chwilę relaksu.
Masaż ajurwedyjski oraz dobrany
do rodzaju cery zabieg na twarz połączony
z królewskim Manicure
lub Pedicure by O.P.I.
To kompleksowa pielęgnacja całego ciała.
Trzydaniowe
menu zawiera: zabieg na twarz,
masaż całego ciała oraz manicure
lub pedicure.
180 min / 660 PLN

Grand Spa Experience
Enjoy our three kinds of treatments:
Grand Spa Ayurvedic body massage
and facial treatment. Match them
with our Royal Manicure or Pedicure by O.P.I.
served with delicious herbal tea.
And you will have
a three-course
menu including:
facial, body massage, manicure
or pedicure.
180 min / 660 PLN

Wspólne chwile we dwoje
Przygoda w naszym Grand SPA rozpoczyna
się wygładzającym peelingiem ciała. Kolejny
krok relaksacji to masaż aromatyczną świecą.
Czas spędzony w spa wieńczy specjalny
masaż na twarz dla niej i dla niego.
PAKIET ZAWIERA:
– Peeling ciała
– Masaż świecą
– Zabieg na twarz dla dwojga
150 min / 1160 PLN

Moments together
The journey in our Grand Spa starts
with body scrub. After the first step
of relaxation you will continue with aromatic
candle massage. Complete the time in spa with
a special face treatment for her and for him.
Package includes:
– Body scrub
– Candle massage
– Face treatment for two
150 min / 1160 PLN

Pakiet spa sublime
dla przyjaciół
Jeśli nie masz pomysłu na spędzenie
czasu z przyjaciółką, najlepszym
rozwiązaniem będzie wizyta w Grand Spa.
Pakiet zawiera:
– Solny peeling całego ciała
– Relaksujący masaż marokański
– Express manicure i pedicure
530 PLN / osoba
1040 PLN / 2 osoby

Sublime Spa package
with a friend
If you don’t have any idea where to spend
free time with your friend, visiting Grand
Spa is the best solution.
Package includes:
– Sea salt scrub
– Relaxing Moroccan massage
– Express manicure and pedicure
530 PLN / person
1040 PLN / 2 persons

Wellness & Fitness

KLUB GRAND SPA
Z przyjemnością chcielibyśmy zaproponować
Państwu członkostwo w ekskluzywnym klubie
Grand SPA. Oferta Klubu Grand Spa skierowana
jest dla wszystkich, którzy chcą zadbać o dobrą
kondycję w atmosferze luksusu. Zapraszamy do
korzystania z nielimitowanych wejść na basen
i sauny oraz z sali fitness z pięknym widokiem
na morze. Oferta Klubu Grand Spa jest dostępna w trzech opcjach: 1 miesiąc, 3 miesiące oraz
6 miesięcy. Szczegółowe informacje otrzymają
Państwo w Recepcji SPA.
KARTA PODARUNKOWA
Szykowny prezent pasujący na każdą okazję,
dzięki któremu mogą podarować Państwo bliskiej osobie wyjątkowy czas, od godziny po cały
dzień, w magicznym świecie Wellness. W celu
uzyskania dodatkowych informacji lub zakupu
zespół Grand Spa jest do Państwa dyspozycji.

ETYKIETA SPA
ODWOŁANIE ZABIEGU Odwołanie zabiegu jest darmowe, jeśli dokonane będzie z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
Goście hotelowi proszeni są o zgłoszenie anulacji zabiegu
4 godziny przed zabiegiem. W przeciwnym wypadku będzie
naliczony całkowity koszt zabiegu.
REZERWACJA Rezerwacje dokonane przez gości hotelowych bezpośrednio z Grand Spa są gwarantowane i potwierdzone. Rezerwacje dokonywane przez gości z zewnątrz bezpośrednio z Grand Spa mogą być zabezpieczane kartą kredytową lub
płatnością gotówkową.
WIZYTA W GRAND SPA Aby w pełni cieszyć się doświadczeniem w Grand Spa uprzejmie prosimy o przychodzenie na zabiegi 5 minut przed umówionym czasem wizyty. Czas
ten ma służyć przebraniu się we wcześniej przygotowany przez
nas szlafrok, zapomnieniu o wszelkich troskach i zanurzeniu się
w relaksujacą i terapeutyczną atmosferę wellness. Daj sobie
czas, aby zoptymalizować efekty czekającego Cię zabiegu i kompletnie zbalansować umysł, ciało i ducha.

CLUB GRAND SPA
We are pleased to offer you a membership in
the exclusive club of Grand Spa. Grand Spa
Club offer is for all those who want to tend
to their good health in a luxurious place. Enjoy an unlimited access in the swimming pool,
sauna and fitness room with a beautiful view
of the sea. Grand Spa Club Offer is available
in three options: 1 month, 3 months and
6 months. Detailed information is available
at the Spa Reception.
GIFT VOUCHER
A chic gift suitable for every occasion. You can
offer from one hour to an entire day in the magic world of wellness. The Grand Spa team is at
your disposal for information or purchase.

SPA ETIQUETE
CANCELLATION POLICY Cancellation is free of charge
if made 24 hours in advance. Hotel guests are asked to give four
hour notice, other than that a full cost of the treatment will be
charged.
RESERVATIONS Bookings made by hotel guests directly
with Grand Spa are guaranteed and the guest will receive paper confirmation. Booking made by external guests directly with
Grand Spa may be secured by a credit card or cash payment.
ARRIVAL AT GRAND SPA To enhance your spa experience, we encourage you to arrive 5 minutes prior to your treatment. Take off your shoes and indulge yourself with our luxurious robes and slippers, leave your worries behind and unwind in
our calming, therapeutic and relaxed environment. Give yourself
time prior to your treatment to optimize the overall effects and
completely rebalance your mind, body and spirit.

