FADO HYDRA
Zabieg dedykowany do cery suchej
z peelingiem kawitacyjnym.

twarz

70 min

160 zł

PRZEBIEG ZABIEGU:

demakijaż twarzy / peeling za pomocą wibracji ultradźwiękowej / serum
silnie nawadniające / ujędrniająca maska algoplastyczna z algą Spirulina /
serum rozjaśniające cienie pod powiekami / krem nawilżający z oceosomami

FADO SENSITIVE

Zabiegi
natwarz

Zabieg dedykowany do cery wrażliwej
z peelingiem kawitacyjnym.

twarz

70 min

170 zł

PRZEBIEG ZABIEGU:

demakijaż twarzy / peeling za pomocą wibracji ultradźwiękowej / serum
łagodzące dla cery wrażliwej / ujędrniająca maska algoplastyczna
z algą Spirulina /serum rozjaśniające cienie pod powiekami / krem
ochronny do cery wrażliwej i delikatnej

FADO ANTI AGE
Zabieg dedykowany do cery dojrzałej
z peelingiem kawitacyjnym.

twarz

70 min

190 zł

PRZEBIEG ZABIEGU:

demakijaż twarzy / peeling za pomocą wibracji ultradźwiękowej /
serum korygujące zmarszczki z heksapeptydem i hialuronem /
ujędrniająca maska algoplastyczna z algą Spirulina / serum rozjaśniające
cienie pod powiekami

FADO YOUNG & LIGHT
Odmładzająco - rozświetlający zabieg unisex,
oparty na masażu i owocowym sorbecie,
pełen odżywczych witamin, na bazie alg morskich.

twarz

45 min

149 zł

PRZEBIEG ZABIEGU:

demakijaż twarzy / maska eksfoliująca z węglem aktywnym i kamieniem
wulkanicznym / maska rozświetlająca cerę / masaż rąk, karku, dekoltu
i twarzy / koktajlowe serum drogocennych olejków

PAKIET DAY SPA
PANIEŃSKI

DaySpa

ok. 2h

109 zł / os.

Spędź ostatnie chwile wolności
na niezapomnianym relaksie.
ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

pobyt w streﬁe wellness: basen z atrakcjami wodnymi oraz 2 sauny /
ceremonia łaźni parowej (peeling, maseczka, olejek ze słodkich
migdałów) / ręcznik / szlafrok / 10% rabat do restauracji
Idealnym uzupełnieniem pakietu jest 30 minutowy masaż
aromarelaksacyjny całego ciała w specjalnej cenie 90 zł/os.

Day
Spa

PAKIET DAY SPA
PERŁOWA ODNOWA

DaySpa

ok. 3h

299 zł / os.

Uwolnij się od stresów i niepokoju,
dodaj sobie blasku.
ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

godzinny pobyt w streﬁe wellness: basen z atrakcjami wodnymi oraz 1 sauna
do wyboru (parowa lub sucha) / świeżo wyciskany sok pomarańczowy /
90 minutowy masaż relaksacyjny całego ciała i twarzy z nałożeniem
perłowego kremu rozświetlającego / ręcznik / szlafrok
Po zabiegu zapraszamy do restauracji na pyszny deser oparty o owoce
sezonowe wraz z kawą lub herbatą.

P A K I E T Y

PAKIET WOMAN
DAY SPA

DaySpa

ok. 3h

349 zł / os.

Woman Day Spa to prosta ścieżka do radości.
Chwile relaksu dedykowane dla nowoczesnych kobiet.
ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

na przywitanie kieliszek nalewki / godzinny pobyt w streﬁe wellness: basen
z atrakcjami wodnymi oraz 1 sauna (parowa lub sucha) / ekskluzywny
zabieg odmładzający na twarz: an -ageing wykonany w oparciu o kosmetyki
ﬁrmy Thalion / masaż dłoni z gorącą paraﬁną / ręcznik / szlafrok
Po zabiegach zapraszamy do restauracji na pyszną lekką sałatkę
sezonową oraz herbatę

PAKIET
DAY SPA GOLD

DaySpa

ok. 4h

550 zł /od pary

Dziel niezapomniane chwile
z kimś wyjątkowym.
ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

pobyt w streﬁe wellness wraz z ceremonią łaźni parowej (peeling, maseczka,
olejek ze słodkich migdałów; uczestnicy nakładają na siebie nawzajem) /
30 minutowy masaż aromarelaksacyjny wykonywany jeden po drugim /
ręcznik / szlafrok
Po zabiegu zapraszamy na kolację przy świecach z kieliszkiem wina
musującego (danie główne + deser ze specjalnego menu).

TERAPIA
MAGNEZOWA

ciało

75 min

249 zł

Zabieg mineralny będący połączeniem 100 % naturalnego okładu
magnezowego, o wysokiej biodyspozycji białej glinki, o silnych
właściwościach oczyszczających i detoksykujących.
DZIAŁANIE

wyrównuje niedobory magnezu w organizmie / równoważy system
nerwowy / poprawia sen / zwalcza bóle mięśni / likwiduje skurcze /
reguluje metabolizm energetyczny / ułatwia wiązanie wapnia / wspomaga
detoksykację organizmu
PRZEBIEG

Zabiegi
naciało

peeling cukrowy / okład mineralny / olejek wyrównujący niedobór
magnezu / emulsja nawilżająca

HERBACIANY
OGRÓD

ciało

90 min

249 zł

Rytuał z okładem herbacianym i olejkiem
z zielonej herbaty, połączony z masażem gorącymi kamieniami.
Podróż do krainy łagodności i harmonii. Inspirację czerpie
z kulturowej mądrości, sztuki życia zgodnej z prawami natury.
PRZEBIEG

peeling herbaciany / maska z chińskich liści i alg morskich / masaż
kamieniami pleców na olejku herbacianym / herbata antyoksydacyjna

RYTUAŁ
KWIATU JAŚMINU

ciało

90 min

249 zł

Zabieg z okładem z bawełny i olejkiem
jaśminowym, połączony z masażem.
DZIAŁANIE

Rytuał oczyszczania i eliminacji toksyn, dający uczucie lekkości
i wolności. Ciało uwolnione od zanieczyszczeń odzyskuje subtelną
miękkość i gładkość skóry
PRZEBIEG

peeling z kryształkami soli morskiej / okład bawełniany kokon z aloesem /
masaż całego ciała z użyciem olejku jaśminowego / herbata

ZABIEG KAWOWY
Zabieg antycellulitowy i wyszczuplający.

ciało

90 min

DZIAŁANIE

poprawia i silnie pobudza mikrokrążenie / eliminuje toksyny / poprawia
przemianę materii / działa antyrodnikowo / energetyzuje i rewitalizuje
PRZEBIEG

peeling cukrowy / serum kawowe / kofeinowa maska
wyszczuplająco - antycellulitowa / masaż masłem o kawowym
aromacie

249 zł

RYTUAŁ
BOUNTY

ciało

90 min

249 zł

Zabieg z gorącą czekoladą i olejkiem kokosowym.
Rytuał przenosi myśli w spokojne, przezroczyste wody oceanu.
Atmosfera rajskich wysp prowadzi do relaksu i doświadczenia głębokiego
ukojenia.
PRZEBIEG

woskowy żel peelingujący z miąższu kokosa i kryształków soli / masaż
czekoladowy tylnej strony ciała / perłowy krem rozświetlający /
herbata antyoksydacyjna

Zabiegi
naciało

PEELING
CAŁEGO CIAŁA
Do wyboru szeroka gama peelingów cukrowych.

ciało

30 min

89 zł

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ
Masaż z wykorzystaniem gumowej bańki, która
działa na zasadzie zasysania tkanki pod ciśnieniem.

uda i pośladki
seria

30 min
8 sesji

80 zł
480 zł

DZIAŁANIE

antycellulitowe / modelujące / stymuluje mikrokrążenie oraz przepływ
limfy / zmniejszenie widoczności rozstępów i blizn

ZABIEG KAWOWY
Zabieg antycellulitowy i wyszczuplający.
DZIAŁANIE

Zabiegi
antycellulitowe

całe ciało
seria

90 min
5 sesji

poprawa i silne pobudzenie mikrokrążenia / eliminacja toksyn / poprawa
przemiany materii / działanie antyrodnikowe / energetyzacja i rewitalizacja
PRZEBIEG

peeling cukrowy / serum kawowe / kofeinowa maska wyszczuplająco antycellulitowa / masaż masłem o kawowym aromacie

ZABIEG DRENUJĄCO
–DETOKSYKUJĄCY

całe ciało

70 min

seria
5 sesji
Zabieg skierowany dla osób z problemem
zatrzymywania wody w organizmie, cellulitu i tworzących się obrzęków.
Połączenie specjalistycznego masażu z techniką bandażowania,
która wspomaga efekt końcowy dzięki zawartości substancji aktywnych.

M E N U

249 zł
1199 zł

199 zł
989 zł

DZIAŁANIE

poprawa mikrokrążenia oraz przepływ limfy / pobudza drenaż i eliminację
toksyn / ogranicza stagnację płynów / wzmacnia elstyczność tkanki
PRZEBIEG

peeling cukrowy / serum detoksykujące / masaż drenujący / maska
na bazie koncentratu z alg brunatnych / masaż reﬂeksologiczny stóp /
krem antycellulitowy

ZABIEG CELLU CONTOUR
na bazie alg i kofeiny

Zabieg skierowany na zlokalizowany
problemem (uda, brzuch, pośladki).

brzuch
uda
pośladki

60 min

169 zł

seria

min. 5 sesji

819 zł

DZIAŁANIE

wyszczuplające i antycellulitowe / detoksykujące / stymuluje mikrokrążenie i
przepływ limfy / dotlenia i odżywia skórę / stymuluje lipolizę a także likwiduje
uporczywe złogi tkanki tłuszczowej / wzmacnia elastyczność tkanki
PRZEBIEG

diagnoza cellulitu / serum / krem modelujący / Cellu contour masaż /
maska na bazie koncentratu z alg brunatnych / krem antycellulitowy

EKSPRESOWY ZABIEG modelujący
par e brzucha, ud i pośladków, z masażem
Zabieg modelujący, drenujący i wyszczuplający.
PRZEBIEG

koncentrat modelujący do masażu w postaci pereł
smukłości / serum antycellulitowe

brzuch
uda
pośladki

30 min

109 zł

NOWOŚĆ

MASAŻ FIRMOWY
MASAŻ MAGNEZOWY
Masaż na bazie olejku magnezowego
z wykorzystaniem technik masażu klasycznego.

wybrana par a 30 min
60 min
całe ciało

129 zł
189 zł

DZIAŁANIE

wyrównuje niedobory magnezu w organizmie / równoważy system
nerwowy/ poprawia sen / zwalcza bóle mięśni / likwiduje skurcze /
reguluje metabolizm energetyczny / ułatwia wiązanie wapnia /
wspomaga detoksykację organizmu

MASAŻ WAPNIOWY

Masaże

Masaż na bazie koncentratu wapniowego z wykorzystaniem technik
masażu klasycznego. Polecany szczególnie seniorom, sportowcom,
kobietom w okresie około i pomeopauzalnym.
DZIAŁANIE

wyrównuje niedobory wapnia / łagodzi nerwobóle / wspomaga
detoksykację / wspomaga wymianę komórkową / reguluje pH organizmu.

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

M E N U

Masaż mający na celu rozluźnienie i uwolnienie
wybrana par
nieprawidłowych napięć mięśni i tkanki łącznej.
Znakomicie sprawdza się m.in. w przypadku sztywności
karku, czy przy napięciach dolnego odcinka pleców.

a 60 min

149 zł

NOWOŚĆ

DZIAŁANIE

zwiększenie elastyczności tkanek / regulacja napięcia
mięśniowo - powięziowego / poprawa ukrwienia tkanek

MASAŻ RELAKSACYJNY
Łagodny masaż wykonywany olejkiem
ze słodkich migdałów. Wprowadza w stan
głębokiego relaksu i pozwala uwolnić
nagromadzony stres.

plecy
całe ciało
dla dwojga

30 min
60 min
60 min

99 zł
149 zł
269 zł

Może być wzgobacony o peeling i odżywcze masło Shea (czas zabiegu
wydłuża się o 45 min).

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
całe ciało
60 min
189 zł
Masaż głęboko relaksujący i odprężający,
poprawiający krążenie krwi i limfy.
Zgodnie z ﬁlozoﬁą Dalekiego Wschodu usprawnia odblokowuje przepływ
energii krążącej w organizmie.

MASAŻ AROMARELAKSACYJNY
Masaż z wykorzystaniem olejków eterycznych.
Uchodzi za jedną z najprzyjemniejszych metod
relaksacyjnych, która zapewnia odnowę biologiczną
organizmu.

plecy
całe ciało
dla dwojga

30 min
60 min
60 min

109 zł
169 zł
315 zł

MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ
Działa regenerująco i odżywczo. Stymuluje
mikrokrążenie i redukuje tkankę tłuszczową.
Poprawia nastrój dzięki wydzielanym endorﬁnom,
tzw. hormonom szczęścia.

plecy
całościowy

30 min
40 min

129 zł
169 zł

twarz
szyja
dekolt

30 min

90 zł

głowa
kark

30 min

90 zł

stopy

30 min

90 zł

dłonie

30 min

70 zł

całe ciało

60 min

180 zł

MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU
Masaż przeciwzmarszczkowy, poprawia jędrność skóry
i owal twarzy, z wykorzystaniem wysokiej jakości
kosmetyków dobranych do rodzaju cery.

Masaże

MASAŻ GŁOWY I KARKU
Silne działanie odstresowujące.

MASAŻ STÓP Z PEELINGIEM
Masaż z wykorzystaniem wysokiej jakości
kosmetyków, złuszczający oraz nawilżający skórę
stóp.

M E N U

MASAŻ DŁONI
Z GORĄCĄ PARAFINĄ
Masaż z wykorzystaniem odżywczej
i nawilżającej paraﬁny, wygładzający
i regenerujący skórę dłoni i paznokcie.

MASAŻ CIAŁA
DLA KOBIET W CIĄŻY
Pozwala zmniejszyć dolegliwości
i dyskomfort związany z zachodzącymi
zmianami psychoﬁzycznymi kobiety.

Zabieg zmniejsza napięcia w odcinku lędźwiowo – krzyżowym, wynikające
z przeciążeń na skutek zmieniającej się sylwetki oraz niweluje występowanie
sztywności oraz niewielkich obrzęków w okolicach łydek i stawów skokowych.
Stosując odpowiednie techniki można zwiększyć elastyczność skóry i mięśni,
unikając powstawania rozstępów, zwiększyć zakres ruchów ciała, zmniejszyć
napięcie karku oraz zmęczonych nóg, a dodatkowo poprawia samopoczucie.

RYTUAŁ HAMMAM
Orientalny rytuał wprowadzający w stan głębokiego relaksu i odprężenia.
Choć liczący sobie wieki, nie stracił do dnia dzisiejszego na wartości.
Zabieg głęboko oczyszczający i odżywiający skórę, otulający pianą
uzyskiwaną z naturalnego, tureckiego mydła.
DZIAŁANIE

peelingujące / nawlżające / odżywcze / regenerujące /
oczyszczające / głęboko relaksujące

HAMMAM TURECKI

Rytuały
Hammam

hammam
60 min
Rytuał ten jest 4 etapowym zabiegiem
rozpoczynającym się pobytem w łaźni parowej.
Następnie na stole umieszczonym przed sauną wykonywany jest peeling
rękawicą Kessa. Jest to marokańska rękawica o specjalnej ziarnistej
strukturze, dzięki czemu złuszcza naskórek i pobudza krążenie.
Kolejny etap to bardzo przyjemne obmycie ciała pianą.
Po dokładanym spłukaniu ciała na jeszcze wilgotne ciało nakładany jest
olejek ze słodkich migdałów.

169 zł

HAMMAM MAROKAŃSKI
M E N U

Rytuał ten jest wzbogacony o zabieg nałożenia
glinki pielęgnacyjnej oraz pół godzinny
masaż relaksacyjny.
Masaż wykonujemy w gabinecie Spa.

hammam

100 min

229 zł

CEREMONIA SAUNY SUCHEJ
Ceremonia składa się z 3 wejść
do sauny na czas ok 10 - 15 min.

sauna

ok. 90 min

79 zł / os.
(min. 2 os.)

Pierwszym elementem ceremonii jest wywołanie intensywnego uderzenia
pary przez "mistrza ceremonii".
Następnie prowadzący za pomocą dużego wachlarza wykonuje intensywne
ruchy kierując wytworzoną parę na saunowiczów.
Podczas trwania ceremonii stosujemy następujące zabiegi:

Ceremonie
saun

do wody, którą polewane są kamienie dodaje się olejki eteryczne,
np. eukaliptusowy, lawendowy, pomarańczowy (zapach wybierany
jest przed ceremonią przez saunowiczów),
po pierwszym pobycie w saunie, rozdawany jest peeling solny do
samodzielnego wtarcia w rozgrzane ciało.Oczyszczenie z martwych
komórek sprzyja regeneracji skóry i tworzeniu nowych, młodych
komórek, a w konsekwencji odmłodzenie skóry.Peeling zmywa się
dopiero po drugim wyjściu z sauny.
pod koniec trzeciego pobytu w saunie kamienie posypywane
są kryształkami mentolu, tworząc na koniec orzeźwiający
i chłodny klimat.

CEREMONIA ŁAŹNI PAROWEJ
M E N U

Orientalna ceremonia, rozpoczyna się
prysznicem i składa się z 3 wejść
do sauny na czas ok 10 min.

sauna

ok. 60 min

79 zł / os.
(min. 2 os.)

Po pierwszym pobycie, a przed drugim wejściem osoby biorącej udział
w ceremonii nakładają samodzielnie peeling.
Po wyjściu z sauny peeling należy zmyć pod prysznicem, a przed
kolejnym wejściem nałożyć glinki pielęgnacyjne.
W przerwach między saunowaniem podawane są cząstki pomarańczy
do przegryzania.
Po oczyszczającym prysznicu, na jeszcze wilgotną skórę nakłada się
olejki pielęgnacyjne, które czynią skórę gładką i elastyczną.

Dodatkowo ceremonię można uzupełnić pół godzinnym masażem.

REGULAMIN ZAKUPU

Voucherów / Zaproszeń / Kart podarunkowych

1. Istnieje możliwość wyboru Karty Podarunkowej wg kategorii:

zaproszenie jako Pakiet Pobytowy,
zaproszenie jako Pakiet Day Spa,
zaproszenie na zabieg Spa
voucher kwotowy do wykorzystania na usługi pobytowe,
zabiegi Spa, pakiety DaySpa, w restauracji Fado i Wino lub w
2. Voucher można zakupić bezpośrednio w recepcji lub za pośrednictwem strony

internetowej: www.hotelfado.pl, natomiast Zaproszenia wyłącznie w recepcji Hotelu.

Regulamin
zakupukart
upominkowych

3. Potwierdzeniem zakupu jest nota obciążeniowa.
4. Karty podarunkowe są ważne do wykorzystania przez 3 miesiące od daty zakupu.

Osoba obdarowana skontaktuje się z Hotelem w celu ustalenia daty wykorzystania
zakupionej Karty. W przypadku braku wolnego terminu na realizację, Hotel zaproponuje
inny wolny termin w określonym na Karcie terminie, lub wydłuży ważność, do terminu
możliwej realizacji, zgodnie z zapisem w pkt.7.
5. Jeśli wartość realizowanych usług w ramach Karty podarunkowej będzie wyższa niż

wartość posiadanej Karty, Osoba Obdarowana będzie poproszona o dopłatę różnicy na
miejscu w Hotelu. Jeśli Osoba Obdarowana w ramach otrzymanej Karty Podarunkowej,
nie wykorzysta całości kwoty, podczas jednorazowego pobytu, wartość ta może zostać
przesunięta na inny termin, jednak nie więcej niż raz, zgodnie z zapisem w pkt.7.

I N F O R M A C J A

6. Voucher nie może zostać zamieniony na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
7. Okres ważności Vouchera może zostać przedłużony, wyłącznie po skontaktowaniu się z

Hotelem drogą mailową (recepcja@hotelfado.pl) w terminie ważności Vouchera i po
uzyskaniu e-mailowego potwierdzenia z recepcji. Raz przedłużona ważność vouchera
nie może być już ponownie wydłużana. Niewykorzystanie Karty podarunkowej przez
Obdarowanego w terminie jego ważności , nie może stanowić podstawy żadnych
roszczeń wobec Hotelu.
8. W przypadku braku możliwości skorzystania z Karty w określonym przez regulamin

terminie Osoba Obdarowana może przekazać go do wykorzystania innej osobie. Osoba
ta musi zachować termin ważności określony przy jego zakupie.
9. Hotel nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Karty Podarunkowej.
10. Karta podarunkowa stanowi formę płatności i należy pozostawić ją w Hotelu przy

rozliczaniu usług.
11. Płatności można dokonać:

gotówką w recepcji Hotelu,
kartą kredytową w recepcji Hotelu,
blikiem (kontaktując się telefonicznie z recepcją),
elektronicznym przelewem bankowym (za pośrednictwem przelewy 24.). Przy
wybraniu tej opcji Klient zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę
100% kwoty poprzez System Obsługi płatności Przelewy24.
standardowym przelewem bankowym. W przypadku wyboru tej opcji Klient
otrzymuje e-mailem potwierdzenie wstępnego zakupu, który będzie potwierdzony
po wpłacie całości kwoty. Po odnotowaniu wpłaty całości kwoty, osoba
zamawiająca otrzyma e-mail potwierdzający Zakup, a Voucher zostanie wysłany na
ustalony drogą e-mailową adres.
12. Akceptacja Regulaminu. Dokonanie zakupu Karty Podarunkowej jest jednoznaczne z

tym, że Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji
Regulaminu spowoduje brak możliwości Zakupu Vouchera.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY WELLNESS
Strefa Wellness stanowi wydzieloną część Hotelu Fado składającą się
z basenu, sauny suchej i parowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą
funkcjonowaniu Strefy.
Regulamin ten obowiązuje jego wszystkich użytkowników i służy zachowaniu
bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jej terenie.
Z chwilą wejścia na teren Strefy Wellness, każdy Użytkownik akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego
przestrzegania, a jednocześnie do stosowania się do zaleceń ze strony
personelu obsługującego Strefę.

Regulamin
strefySpa

I N F O R M A C J A

Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub nie stosujące
się do zaleceń pracowników Strefy Wellness będą wypraszane z terenu Strefy
bez możliwości zwrotu ewentualnie poniesionych kosztów wstępu.
1.

Strefa Wellness jest obszarem monitorowanym. Monitoring ma na celu poprawę
bezpieczeństwa osób znajdujących się na jej terenie. Użytkownicy wyrażają
zgodę na monitorowanie własnego pobytu w Streﬁe, ale również
na wykorzystanie materiałów ﬁlmowych w kwes ach spornych, np. dotyczących
zgodności zachowania z regulaminem.

2.

Informacja o godzinach otwarcia Strefy Wellness w poszczególnych dniach
tygodnia jest dostępna u pracownika recepcji.

3.

Od godziny 20:00 strefa dostępna jest wyłącznie dla osób powyżej 14 roku
życia.

4.

Użytkownicy Strefy Wellness mają obowiązek korzystania z usług obiektu
z dbałością o stan urządzeń oraz wyposażenia i sprzętu znajdującego się
na jego terenie. W przypadku niewłaściwego użytkowania, zawinionego
zanieczyszczania, uszkodzenia lub usunięcia z dotychczasowego miejsca
przedmiotów lub urządzeń obiektu, korzystający ze Strefy ponosi pełną prawną
i materialną odpowiedzialność za powstałe szkody, przy czym odpłatność
za wyrządzone szkody ustalana jest indywidualnie przez zarządcę obiektu.

5.

Dzieci do 16 roku życia mogą przebywać na terenie Strefy wyłącznie pod opieką
dorosłego opiekuna.

6.

Na całej powierzchni Strefy Wellness istnieje obowiązek poruszania się
w obuwiu zmiennym. Korzystanie z szatni Strefy Wellness oraz szafek
ubraniowych jest obowiązkowe. Zarządca Strefy nie ponosi odpowiedzialności
za rzeczy wartościowe pozostawione w sza ach. Odpłatność za zagubienie
klucza do sza i wynosi 100 zł.

7.

Przed wejściem do Strefy Wellness każdy użytkownik jest zobowiązany
do skorzystania z kąpieli przy użyciu odpowiednich środków myjących.

8.

Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest
zabronione.

9.

Przebywając na terenie Strefy Wellness użytkownik jest zobowiązany
do noszenia stroju kąpielowego.

10. Ze Strefy Wellness każdy użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność,
zgodnie ze swoim stanem zdrowia dopuszczającym korzystanie
z poszczególnych atrakcji Strefy. Wszelkie urazy, skaleczenia lub złe
samopoczucie użytkownika należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Recepcji
Wellness. Hotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu
dzieci korzystających z basenu bez opieki rodziców.

11. Na terenie Strefy Wellness obowiązuje całkowity zakaz:
biegania, skakania do wody z brzegów basenu, wpychania lub zanurzania
do wody innych użytkowników, nadmiernego hałasowania zakłócającego
spokój innych użytkowników Strefy,
konsumpcji artykułów żywnościowych innych niż znajdujące się
w sprzedaży baru hotelowego oraz spożywania własnego alkoholu
lub innych środków odurzających,
palenia wyrobów tytoniowych itp.,
wnoszenia szklanych opakowań i przedmiotów mogących stanowić
zagrożenie dla innych użytkowników,
korzystania ze Strefy Wellness osobom, których oznaki zewnętrzne
wskazują na choroby skóry, grzybicę, brodawicę rumień itp.; posiadają
otwarte skaleczenia, choroby zakaźne lub trudno gojące się rany.

Regulamin
strefySpa

12. Osoby będące pod wpływem alkoholu zostaną poproszone o niezwłoczne
opuszczenie Strefy Wellness.
13. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się
do instrukcji użytkowania, umieszczonych na ścianie przed sauną.
14. Z sauny suchej mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i pełnoletnie. Osoby
niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie
dorosłego opiekuna.
15. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność ﬁzyczną i zdrowotną
do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan
swojego zdrowia.

I N F O R M A C J A

16. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia
z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń. Należy zdjąć metalową biżuterię,
aby uniknąć ewentualnego poparzenia. W saunie nie należy przebywać
w okularach i szkłach kontaktowych.
17. Z saun należy korzystać mając okryte intymne części ciała.
18. W saunie suchej należy bezwzględnie siadać na ręcznikach, bez możliwości
bezpośredniego kontaktu ciała z drewnianą konstrukcją sauny.
19. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie poinformować pracownika
Recepcji Wellness.

CENNIK DLA ŚWIDNICZAN
na korzystanie ze strefy Wellness
(basen, sauna sucha, łaźnia parowa)

Zapoznaj się z cennikiem zabiegów Spa i skorzystaj ze specjalnego

RABATU DLA ŚWIDNICZAN!

Oferta
dla
Świdniczan

Przy każdym wydanym 100 zł pula na zabiegi zwiększa się o kolejne 10 zł!

ilość osób
1 osoba

2 osoby (lub więcej)

codziennie od 8.00 do 18.00
basen

C E N N I K

20 zł / 1h / os

basen i sauna

50 zł / 2h / os

30 zł / 2h / os

basen i 2 sauny

70 zł / 2h / os

40 zł / 2h / os

codziennie po 18.00
basen i 2 sauny

60 zł / 2h / os

możesz u nas wypożyczyć
ręcznik

10 zł

szlafrok

25 zł

Cennik ważny od 15 stycznia 2021 r.
Po godzinie 20tej pobyt w streﬁe wyłącznie dla osób powyżej 14 roku życia.

SZKOLENIA, SPOTKANIA BIZNESOWE
do 70 osób

Hotel Fado Spa & Restaurant udostępnia nowoczesne i w pełni wyposażone
sale konferencyjne. Oferta obejmuje duże przestrzenie wykorzystywane
podczas konferencji, pokazów, wystaw oraz przemówień, a także małe sale
idealnie nadające się do organizacji szkoleń, warsztatów, zebrań oraz narad.
Sale szkoleniowe stanowią kompleksowe zaplecze zarówno dla organizatorów,
jak i uczestników eventów.
ATUTY NASZEJ STREFY KONFERENCYJNEJ

Oferta
dla
biznesu

141
m2
mobilna przestrzeń:
od kilkuosobowych spotkań
do konferencji na 70 osób

duże okna zapewniające dostęp
do dziennego światła
z możliwością zaciemnienia

UKŁAD SAL DAJĄCY
DUŻE MOŻLIWOŚCI
SZKOLENIA
ARANŻACYJNE

S Z K O L E N I A

WYPOSAŻENIE
MULTIMEDIALNE

KOMFORT
WIZUALNY

POWIERZCHNI
KONFERENCYJNEJ

ekran, projektor, mikrofony,
sprzęt nagłaśniający
i audiowizualny, ﬂipchart, mównica

WI FI

KLIMATYZACJA

dostępne na terenie
całego obiektu

Na I piętrze naszego Hotelu mieści się duża sala wielofunkcyjna, którą można
za pomocą przesuwnej ścianki akustycznej dodatkowo podzielić na dwie mniejsze.
Wnętrze zostało tak zaprojektowane, by umożliwić zorganizowanie
w zależności do potrzeb jednego dużego spotkania lub dwóch - trzech mniejszych
równocześnie.
Dzięki temu, że obok największej sali znajdują się dwie mniejsze, można w nich
zorganizować przerwę kawową, stanowiska reklamowe lub rejestracyjne.
Sala jest idealna do organizacji jubileuszy, bankietów, uroczystych gal
oraz ﬁrmowych imprez dla 70 osób, zależnie od ustawienia stołów i krzeseł.
NASZE SALE / MOŻLIWE ILOŚCI UCZESTNIKÓW
LICZBA MIEJSC

POW.
[m2]

UKŁAD
TEATRALNY

UKŁAD
BANKIETOWY

UKŁAD
W PODKOWĘ

AGORA
(całość)

80

72

64

64

AGORA I
(większa)

43

49

28

42

AGORA II
(mniejsza)

37

32

16

22

AGNES

33

32

16

26

ANEKS

28

24

16

-

NAZWA
SALI

NAJPOPULARNIEJSZE ARANŻACJE NASZYCH SAL

Oferta
dla
biznesu

W PODKOWĘ
szkolenia / bankiety / przyjęcia

KINOWA
konferencje / odczyty / szkolenia

OFERTA GASTRONOMICZNA
PRZERWY KAWOWE
LUNCH 2 LUB 3 DANIOWY
KOLACJA (BUFET LUB GRILL)

od 19zł / os.
od 39zł / os.
od 45zł / os.

DANIA A LA CARTE / PRZEKĄSKI NA SŁODKO ORAZ SŁONO /
ROZBUDOWANE MENU OKOLICZNOŚCIOWE.
Wszystkie dania serwowane podczas spotkań
przygotowywane są w hotelowej restauracji Fado i Wino.

S Z K O L E N I A

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia
lub konferencji w naszym hotelu, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
tel.: + 48 786 948 452, e-mail: biuro@hotelfado.pl

POBYTY INTEGRACYJNE I SZKOLENIA
z noclegiem, połączone z wypoczynkiem i regeneracją sił

Nowoczesne zaplecze konferencyjne i noclegowe, kameralna strefa Welness
z basenem, Pub Alfama z dużym wyborem regionalnych piw oraz restauracja
Fado i Wino, gdzie łączymy smaki Półwyspu Iberyjskiego i Dolnego Śląska,
to jedne z wielu miejsc, w których możemy zorganizować Twoje biznesowe
wydarzenia.
HOTEL

Oferta
dla
biznesu

I N T E G R A C J A

W hotelu Fado Spa & Restaurant oferujemy komfortowe pokoje i apartamenty
w wysokim standardzie. Jesteśmy w stanie zapewnić noclegi dla 60-ciu osób,
w pokojach 1,2,3 osobowych, oraz dla 50-ciu osób w drugim naszym obiekcie
oddalonym 1,5km również w pokojach 1,2,3 osobowych.
W cenie pobytu oferujemy bogate oraz pełnowartościowe śniadanie
przygotowane z regionalnych produktów oraz nieograniczony wstęp do kameralnej
strefy Wellness z basenem sauną suchą, łaźnią parową.
W hotelu znajdują się dwa gabinety zabiegowe z szerokim wachlarzem zabiegów
na twarz, ciało oraz masaży.
PO GODZINACH

Nie masz pomysłu na atrakcje dodatkowe?
Nasz zespół przygotuje dla Ciebie ofertę szytą na miarę Twoich potrzeb:
oferta aktywności ruchowej (trasy rowerowe, szlaki turystyczne, biegowe, stoki
narciarskie)
atrakcje turystyczne (Zamek Książ, Podziemne miasto Osówka, Zamek Grodno)
loty balonem, golf
spotkanie przy grillu, wieczorna zabawa w przyległym do hotelu Pubie Alfama
and Garden
imprezy tematyczne (kasyno, hawajskie party z plażą itd.)
atrakcje survivalowe w sztolniach kompleksu Riese - jednej z głównych
kwater Hitlera lub zwiedzanie podziemnych korytarzy łodzią po zalanych
częściach podziemi
integracyjne gry plenerowe (paint ball, strzelnica)
degustacja whisky, wina z somelierem, lokalnych piw rzemieślniczych, pokazy
barmańskie
NAJPOPULARNIEJSZE ARANŻACJE NASZYCH SAL

W PODKOWĘ
szkolenia / bankiety / przyjęcia

KINOWA
konferencje / odczyty / szkolenia

OFERTA GASTRONOMICZNA
PRZERWY KAWOWE
LUNCH 2 LUB 3 DANIOWY
KOLACJA (BUFET LUB GRILL)

od 19zł / os.
od 39zł / os.
od 45zł / os.

DANIA A LA CARTE / PRZEKĄSKI NA SŁODKO ORAZ SŁONO /
ROZBUDOWANE MENU OKOLICZNOŚCIOWE.
Wszystkie dania serwowane podczas spotkań
przygotowywane są w hotelowej restauracji Fado i Wino.

SZKOLENIA

Hotel Fado udostępnia nowoczesne i w pełni wyposażone sale konferencyjne.
Oferta obejmuje duże przestrzenie wykorzystywane podczas konferencji,
pokazów, wystaw oraz przemówień, a także małe sale idealnie nadające się
do organizacji szkoleń, warsztatów, zebrań oraz narad.

Oferta
dla
biznesu

Sale szkoleniowe stanowią kompleksowe zaplecze zarówno dla organizatorów,
jak i uczestników eventów.
Na I piętrze Hotelu mieści się duża sala wielofunkcyjna, którą można za pomocą
przesuwnej ścianki akustycznej dodatkowo podzielić na dwie mniejsze.
Wnętrze zostało tak zaprojektowane, by umożliwić zorganizowanie
w zależności do potrzeb jednego dużego spotkania lub dwóch - trzech mniejszych
równocześnie.
Dzięki temu, że obok największej sali znajdują się dwie mniejsze, można w nich
zorganizować przerwę kawową, stanowiska reklamowe lub rejestracyjne.
Sala jest idealna do organizacji jubileuszy, bankietów, uroczystych gal
oraz ﬁrmowych imprez dla 70 osób zależnie od ustawienia stołów i krzeseł.
ATUTY NASZEJ STREFY KONFERENCYJNEJ

141
m2
KOMFORT
WIZUALNY

POWIERZCHNI
KONFERENCYJNEJ
mobilna przestrzeń:
od kilkuosobowych spotkań
do konferencji na 70 osób

duże okna zapewniające dostęp
do dziennego światła
z możliwością zaciemnienia

UKŁAD SAL DAJĄCY
DUŻE MOŻLIWOŚCI
ARANŻACYJNE

KLIMATYZACJA

WYPOSAŻENIE
MULTIMEDIALNE
ekran, projektor, mikrofony,
sprzęt nagłaśniający
i audiowizualny, ﬂipchart, mównica

I N T E G R A C J A

WI FI
dostępne na terenie
całego obiektu

SZKOLENIA
NASZE SALE / MOŻLIWE ILOŚCI UCZESTNIKÓW
LICZBA MIEJSC

POW.
[m2]

UKŁAD
TEATRALNY

UKŁAD
BANKIETOWY

UKŁAD
W PODKOWĘ

AGORA
(całość)

80

72

64

64

AGORA I
(większa)

43

49

28

42

AGORA II
(mniejsza)

37

32

16

22

AGNES

33

32

16

26

ANEKS

28

24

16

-

NAZWA
SALI

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją pobytu integracyjnego
lub szkolenia z noclegiem w naszym hotelu, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
tel.: + 48 786 948 452, e-mail: biuro@hotelfado.pl

PIKNIKI FIRMOWE / EVENTY
organizowane na terenie Hotelu Fado

ŚWIĘTUJ Z NAMI WAŻNE CHWILE DLA TWOJEGO BIZNESU.

Zapraszamy do organizacji rodzinnych pikników ﬁrmowych, spotkań przy grillu
bądz też wieczornej zabawy w naszym Alfama Pub.
Możemy również przygotować spotkanie w Państwa ﬁrmie lub w innym miejscu.
ATRAKCJE

Oferta
dla
biznesu

Zajmiemy się organizacją atrakcji takich jak: dj, loty balonem, pokazy barmańskie,
degustacja whisky, wina z sommelierem lub lokalnych piw rzemieślniczych,
wieczór w kasyno, hawajskie party i wiele innych. Z przyjemnością zajmiemy się
również organizacją atrakcji dla dzieci takich jak dmuchane zamki, animatorzy,
wata cukrowa itd.
KOLACJA, GRILL, PRZEKĄSKI

Wszystkie dania serwowane podczas spotkań przygotowywane są w hotelowej
restauracji Fado i Wino.
W ramach obsługi gastronomicznej oferujemy:
dania z grilla,
dania a la carte,
bufety z zimnymi przekąskami,
słodkie bufety.
HOTEL

I M P R E Z Y

W naszej ofercie posiadamy również komfortowe pokoje i apartamenty w wysokim
standardzie. Jesteśmy w stanie zapewnić noclegi dla 60-ciu osób, w pokojach
1,2,3 osobowych, oraz dla 50-ciu osób w drugim naszym obiekcie oddalonym
1,5km również w pokojach 1,2,3 osobowych. W cenę noclegu wliczone jest bogate
oraz pełnowartościowe śniadanie przygotowane z regionalnych produktów
oraz nieograniczony wstęp do kameralnej strefy Wellness z basenem sauną suchą,
łaźnią parową. W hotelu znajduje się salon Fado Spa z szerokim wachlarzem
zabiegów na twarz, ciało oraz masaży.
Do Państwa dyspozycji oddajemy:

2 namioty o wielkości 5m x 10 m. Każdy może pomieścić do 50 osób,
siedzących przy ławach,
plac zabaw dla dzieci,
plażę z leżakami,
roll-bary z piwem.
Zlecając nam organizację zabawy plenerowej dla swoich pracowników
lub Gości, uzyskują Państwo gwarancję najwyższej jakości!
Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją pikniku lub eventu
w naszym hotelu, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
tel.: + 48 786 948 452, e-mail: biuro@hotelfado.pl

WSZYSTKIE NASZE ZABIEGI
wykonujemy na produktach ﬁrm:

Kosmetyki
wnaszym
Spa

Laboratorium THAL'ION to czołowy ekspert
morskiej kosmetyki i thalassoterapii.
Najcenniejsze skarby morskich głębin zawarte
w profesjonalnych rytuałach i unikalnych produktach,
oferują Twojej skórze zdrowie, relaks
i niepowtarzalne piękno.

Organique to polska ﬁrma, która od 20 lat
przeradza codzienną pielęgnację
w wyjątkowe, aromatyczne rytuały.
Kosmetyki oparte na składnikach pochodzenia
naturalnego dbają o ciało, a niepowtarzalne nuty
zapachowe - rozpieszczają zmysły.
I N F O R M A C J A

