
Pakiet
Beauty
w Dworze Kolesin



Pakiet  
Tylko dla Kobiet  
Beauty

Chcesz być zrelaksowana, wysportowana a może chcesz poczuć się piękna? To pa-
kiet stworzony z myślą o Tobie. Kobieca natura jest wyjątkowa i wymaga szczegól-
nej troski, dlatego stworzyliśmy dla Pań propozycję na spędzenie czasu w Dworze 
Kolesin. Pakiet dedykujemy kobietom, chcącym się zatrzymać,  
zadbać o siebie, swoje zdrowie i urodę.



•	 1 nocleg w komfortowym dwuosobowym pokoju ze śniadaniem
•	 koktajl „bomba witaminowa” 
•	 zabieg „Dworski ekspres” masaż twarzy, szyi i dekoltu,  

peeling, maseczka regenerująco-odżywcza
•	 godzinny seans w saunie w naszym ECO SPA

 320 zł

Oferujemy też możliwość noclegu w komfortowych pokojach  
jednoosobowych w cenie za dodatkową opłatą 120 zł za osobę.

W cenie pobytu w luksusowym  
hotelu nad jeziorem:



Strefa eco spa

Zapraszamy na wakacyjny relax, luz i radość życia w naszym ECO Spa
usytuowanym w zabytkowym parku wsród starych drzew, u podnóża górki 
pokrytej dziką,  wielogatunkową roślinnością z jednej strony, z drugiej zaś z 
widokiem na Jezioro Wojnowskie.

W naszym EKO SPA pod chmurką Goście nie tylko wspaniale wypoczną 
ale i poprawią swoją kondycję zdrowotną. Nasze ECO Spa nad jeziorem jest 
jedynym w regionie kompleksem saun, bali i jacuzzi na świeżym powietrzu! 
Sauna jest doskonałym relaksem dla gości oraz elementem regeneracji dla 
sportowców. 

Oprócz strefy spa, w naszym parku, można również zażyć kąpieli stóp z 
elementami refleksologii. Refleksologia stóp to jedna z najstarszych i najsku-
teczniejszych technik masażu regulujących pracę narządów wewnętrznych. 
Spacer po źródłach w parku, po różnej frakcji kamieniach to idealny masaż 
dla każdego. 



Dodatkowe atrakcje:
•	 masaże i zabiegi pielęgnacyjne
•	 korzystanie z jacuzzi i sauny 
•	 piękne trasy biegowe wzdłuż jeziora
•	 atrakcyjne trasy rowerowe 
•	 zajęcia fitness w wyznaczonych dniach
•	 spacer ścieżką poznawczą „10 kroków w głąb przyrody”  po dworskim parku 
•	 dostęp do niestrzeżonej plaży 
•	 wypożyczenie deski SUP
•	 wędkowanie z jednorazową kartą  
•	 możliwość rozpalenia ogniska

Pełna informacja w recepcji.

Dla naszych gości:
•	 10 % zniżki na masaże i inne zabiegi w naszej Strefie Relaksu 
•	 szlafrok i ręczniki dostępne w recepcji
•	 możliwość wypożyczenia rowerów*
•	 możliwość wypożyczenia kijków Nordic Walking
•	 bezpłatne WIFI
•	 monitorowany parking

*Ilość rowerów ograniczona. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. 



Dwór Kolesin
Kolesin 14
66-110 Babimost
Woj. lubuskie

Recepcja:
E: recepcja@dworkolesin.pl
T: +48 571 245 145


