Tajlandia Koh Samui

od 8520

Absolute Sanctuary
SPA na rajskiej wyspie Koh Samui
01.02.2018 - 30.11.2018

Typ oferty: Oferty indywidualne

Absolute Sanctuary - Opis hotelu

Zaletą tego hotelu jest lokalizacja - kilka min jazdy do lotniska, podobna odległość jest na
dyspozycji gości jest 38 luksusowych, przestronnych pokoi urządzonych w orientalnym stylu.
one szereg udogodnień takich jak klimatyzacja czy taras, gdzie można delektować się
widokiem na zatokę. Goście znajdą tu także basen, łaźnię, saunę, ośrodek Detox &
konferencyjną, restaurację, lounge czy Wi-Fi.
Resort ten specjalizuje się w szkoleniu jogi, należy on do Absolute Yoga Group, najwię
Tajlandii ośrodka jogowego. Oprócz szerokiej oferty jogi oferują szeroką gamę produktów dą
równowagi ciała i ducha, odmłodzenia i odnowy biologicznej. Można tutaj przejść wakacje odc
detoksykacyjne czy zabiegi SPA. A to wszystko w połączeniu z luksusowym zakwater
przepiękną scenerią rajskiej wyspy Koh Samui.
Misją ośrodka jest zaszczepienie zdrowego stylu życia, dlatego między innymi jest tu pr
polityka braku papierosów czy alkoholu na terenie resortu. W pakietach, oprócz aktywności,
jest wyśmienita lokalna kuchnia czy lecznicze terapie.
http://www.absolutesanctuary.com/

SPA Holidays

Jesteś zapracowany albo mało śpisz? Potrzebujesz nie tylko wakacji ale też i kompleksowej re
podczas nich? Albo po prostu chcesz się zrelaksować? I tutaj wychodzimy z propozycją SPA z
tradycyjnych technik takie jak masaż tajski czy tajskie kule ziołowe do robienia okładów.

W pakiecie (7 dni)
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Wstępne konsultacje wellness z analizą bioimpedancyjną
3 posiłki dziennie
6 świeżych soków & smoothies dziennie
Zajęcia jogi raz dziennie
Grupowe zajęcia fitness
Dostęp do basenu, łaźni i sali fitness
Zabieg hydrokolonoterapi
30 min rytuału powitalnego
45 min relaksu dla pleców, szyi i barków
30 min ciepłych okładów z herbaty
45 min peelingu całego ciała
60 min masażu stóp
60 min body wrappingu
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60 min indyjskiego masażu głowy
60 min masażu klasycznego/aromatoterapeutycznego lub 60 min masażu tajskiego
60 min antycellulitowego wrappingu z użyciem zielonej kawy lub 90 min masażu odmładza
120 min manicure i pedicure lub 60 min pedicure
60 min zabiegu twarzy z użyciem kosmetyków Pevonia Propolis
60 min zabiegu twarzy z użyciem kosmetyków Pevonia Oxygenating Booster
60 min min zabiegu twarzy z użyciem kosmetyków Pevonia Absolute Radiance
60 min sesji Reiki
3x30 min sesji w saunie na podczerwień
Zniżka na inne programy

Propozycje przelotów

Najwygodniejsze i najszybsze przesiadki oferują Aeroflot (Moskwa i Bangkok), KLM (Amsterda
Bangkok) lub Emirates (Dubaj i Bangkok).
Pomagamy w rezerwacji. Ceny od 2900 PLN.

Udogodnienia hotelu
Bar
Całodobowa recepcja
Całoroczny basen
Centrum Fitness
Internet Wi-Fi
Klimatyzacja
Masaż
Mini Bar
Obsługa pokoju

Pokój z tarasem
Pokoje dla niepalących
Restauracja
Sejf
Suszarka
Telewizja
Usługi pralni
Usługi Spa & Wellness

Absolute Sanctuary 4*

DBL

7 noclegów / FB (BB dla non program) / ceny w THB od osoby
8520.00 PLN

Cena od

Cena ważna przy kursie 1 THB = 0,13 PLN
Zapytaj o dokładną cenę

Oferta zawiera
7 nocy w pokoju typu Superior DBL
lub SGL
Transfer z/na lotnisko

Oferta nie zawiera
Przelotu na Koh Samui
Dopłaty do lunchu (5 250 THB/cały
pobyt) i kolacji (8 750 THB/cały

Pakiet SPA
Posiłki, napoje i zabiegi w wybranym
pakiecie
Powitalny tropikalny napój
Dodatki dla nowożeńców i
obchodzących rocznice
Ubezpieczenie KL NNW
Podatek i obsługę

pobyt) - DLA GOŚCI BEZ PAKIETU
Jednodniowego kursu jogi (4 520
THB) - DLA GOŚCI BEZ PAKIETU
Jednodniowego SPA (7 000 THB) DLA GOŚCI BEZ PAKIETU
Dodatkowych zabiegów poza
programem
Dopłaty do pokoju z widokiem na
morze (3 500 THB)
Upgrade do pokoju typu Deluxe (9
625 THB)
Upgrade do pokoju typu Suite (17
500 THB)

Katarzyna Bobińska
tel: +48 604 40 98 44
e-mail: kbobinska@travel

