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SPA I  WELLNESS NA  WARMII  I  MAZURACH 

 
arch. Hotel Krasicki**** 

 

Warmia i Mazury to przede wszystkim Kraina Tysiąca Jezior, która jest znana jako region w 

którym można połączyć wypoczynek aktywny z luksusem i to dzięki noclegom w licznych 

obiektach SPA i wellness. Malownicze krajobrazy, liczne lasy i jeziora, ciekawe atrakcje 

turystyczne – to tylko niektóre walory, jakie posiada województwo warmińsko-mazurskie. 

Atutem regionu jest także intensywnie rozwijająca się turystyka rekreacyjna oraz baza 

obiektów hotelarskich posiadających profesjonalne zaplecze SPA i wellness. 

Obiekty SPA i wellness powstają z myślą o potrzebach tych, którzy szukają wytchnienia, 

regeneracji sił i poprawy wyglądu. Na Warmii i Mazurach w ostatnich latach powstało wiele 

komfortowych i nowocześnie wyposażonych instytutów zdrowia i urody, w których można 

wypocząć i zrelaksować się, a także zadbać o kondycję fizyczną i psychiczną pod okiem 

specjalistów. Niewątpliwą zaletą tej formy wypoczynku jest jej dostępność o każdej porze 

roku, dzięki czemu wypoczęci i zrelaksowani goście mogą podziwiać piękno regionu w 

każdej odsłonie. 

Co wyróżnia nasze obiekty? Przede wszystkim ich unikalne położenie. Niektóre wybudowano 

na wyspie ( Hotel Mikołajki***** z widokiem na jezioro Mikołajskie z gabinetu 

kosmetycznego), inne są  jednocześnie zabytkami, albowiem znajdują się w zamkach 

gotyckich (Hotel Zamek Ryn****, Hotel St. Bruno ****). 

SPA i wellness to nie tylko moda oraz nowy trend stylu życia, to równowaga ciała i umysłu, 

to pomysł na spędzenie wolnego czasu. 
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Hotel Mikołajki***** Conference&SPA 

 
arch. Hotel Mikołajki***** 

 

Hotelowy kompleks SPA&Wellness wyposażony został w 10 gabinetów zabiegowych, w 

których profesjonalna kadra wykonuje zabiegi na ciało, twarz oraz relaksacyjne masaże i 

rytuały z wykorzystaniem kosmetyków renomowanych marek. Odrębnie przygotowane strefy 

basenowe dla dzieci oraz dorosłych zapewniają relaks każdej grupie wiekowej. W obiekcie 

znajduje się kompleks, na który składają się: sauna sucha, sauna mokra, sauna solna, sauna 

infra red, misy do moczenia stóp, łaźnia błotna i podgrzewane ławy. Znajduje się tam również 

jacuzzi, słoneczna łączka, prysznice wrażeń oraz pokój relaksu z widokiem na jezioro. W 

Świecie Saun organizowane są często rytuały zwane Nocami Saun, podczas których goście 

przy okazji rytuału w saunach korzystają z okładów błotnych oraz częstowani są koktajlami 

lub mrożonymi owocami. Do dyspozycji gości jest również pokój fitness. 

www.hotelmikolajki.pl 
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Hotel St. Bruno**** Giżycko 

 

arch. Hotel St, Bruno**** 

Zamkowe Medi.SPA Hotelu St. Bruno**** w Giżycku posiada niesamowicie szeroką ofertę 

odpowiednią dla każdej grupy wiekowej. Wysoko wykwalifikowana kadra pomoże w 

wyborze odpowiednio spersonalizowanego zabiegu, pozwalając odprężyć się w towarzystwie 

relaksującej muzyki.  Spa współpracuje z wieloma luksusowymi markami jak Yonelle, 

EllaBache, Thalgo, Fitospa i BioOleo .Przyglądając się bliżej ofercie możemy dostrzec coś, 

co w wielu salonach kosmetycznych jak i Spa jest rzadkością – zabiegi na twarz dla 

mężczyzn. Kolejnym pozytywnym zaskoczeniem okazuje się menu dla dzieci!  Są to zabiegi 

bezpieczne i jest to niezwykły wręcz pomysł na urozmaicenie czasu dla swojej pociechy. W 

tym samym czasie dorośli mogą skorzystać z oferty dla siebie. Trzeba też zwrócić uwagę na 

pomijaną często w zabiegach kosmetycznych grupę kobiet w ciąży. Wśród personelu są 

wykwalifikowani masażyści, technicy usług kosmetycznych jak i kosmetolodzy.  

www.hotelstbruno.pl/ 
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GrandHotel Tiffi***** 

 
arch.  GrandHotel Tiffi***** 

 

Prawdziwą perłą tego hotelu jest Tiffi Spa Dharma. To, czego można doświadczyć w Tiffi 

Spa Dharma to kompendium wiedzy i doświadczeń kultury Dalekiego Wschodu w dbałości o 

symbiozę zdrowego ciała i umysłu. Wykwalifikowani terapeuci z Tybetu, Indii, Tajlandii i 

Bali przygotowali paletę zabiegów orientalnych i ajurwedyjskich, wprowadzających w świat 

głębokiego relaksu i wyjątkowych doznań. Wyjątkowości tego miejsca nadają zabiegi 

ajurwedyjskie, wykonywane zgodnie ze staroindyjskimi technikami przy użyciu oryginalnych 

olei ajurwedyjskich. Ajurweda to wiedza o życiu i długowieczności, a terapeuci czerpią ją z 

sanktuarium Ananda w Himalajach. Do wykonania zabiegów orientalnych używa się 

światowej klasy kosmetyków organicznych Pañpuri, a o piękno kobiet dba przy użyciu 

kosmetyków marki Elemis i Klapp. Zabiegom towarzyszy specjalnie dobrana muzyka do 

medytacji i relaksu. 

www.grandhotel.tiffi.com/pl/ 
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Hotel  Robert’s Port**** 

 

 
arch. Hotel Robert`s Port**** 

 

SPA Witalna Przystań posiada 6 gabinetów zabiegowych, w tym jeden podwójny dla par z 

wanną z hydromasażem. Daje to szansę na wypoczynek w pojedynkę, we dwoje lub z 

przyjaciółmi. Menu zabiegów zawiera propozycje na każdą porę roku i każdy rodzaj skóry. 

Odnajdziesz w nim kuracje nawilżające, regenerujące, oczyszczające, wyszczuplające i wiele 

innych. Zanim zdecydujesz się na zabieg, możesz skorzystać z konsultacji, by dobrać coś 

idealnego do swoich potrzeb. Załoga SPA to siła umiejętności i doświadczenia, ale również 

serdeczny uśmiech, optymizm i pogoda ducha. Dzięki temu każde relaksujące doświadczenie 

zaczyna się już przy kontakcie z obsługą. Nie bez znaczenia są najwyższej jakości kosmetyki, 

spośród których szczególnie poleca się produkty firm Babor i Yonelle. Dopełnieniem 

zabiegów w SPA Witalna Przystań będzie skorzystanie ze Strefy Wellness: basenu, jacuzzi, 

sauny suchej, łaźni parowej, sauny infrared, zdrowotnej ścieżki Kneippa i pokoju relaksu.  

www.hotel-port.pl/ 
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Hotel Anders**** 

 
Arch. Hotel Anders**** 

 

SPA Hotelu Anders jest laureatem nagrody SPA PRESTIGE AWARDS (2018 i 2019). Strefę 

SPA&Wellness tworzy 8 gabinetów SPA, basen 16x8 m z dodatkowymi atrakcjami w postaci 

masaży wodnych, antyprądu, gejzerów, 3 saun (parowa, sucha, na podczerwień), jacuzzi. W 

ośmiu komfortowych gabinetach w kompleksie NaturalSPA, wykwalifikowany personel 

szczególnie dba o przybyłych Gości. Masaże klasyczne i orientalne, rytuały relaksacyjne i 

upiększające działają jak balsam dla ciała i duszy. „Świat Mazurskich Saun” z tepidarium 

(sauna sucha, parowa, infrasauna), kąpiele w basenie oraz wanny do hydromasażu przynoszą 

kojący spokój. Naturalne receptury kosmetyków uznanych na świecie marek pobudzają 

zmysły, dają oczekiwane efekty. NaturalSPA to profesjonalnie wyposażone gabinety i 

obsługa na najwyższym poziomie, relaks i odpoczynek. To tu fascynujący, tajemniczy i 

piękny las oraz kryształowa, mazurska woda dostarczają pozytywnych emocji, cieszą, 

wzruszają, uspokajają... Naturalnie na Mazurach! 

www.hotelanders.pl/ 
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Hotel Zamek Ryn**** 

 
arch. Hotel Zamek Ryn**** 

 

Legendarna Gościnność będąca misją hotelu  ZAMEK RYN**** idealnie współgra z 

dbałością o poczucie odprężenia i najwyższego komfortu Gości. Centrum Redukcji Stresu w 

nowatorskim SPA Księżnej Anny powstało z potrzeby zapewnienia Gościom stanu 

wewnętrznej harmonii oraz zniwelowania wszechobecnego stresu i jego skutków. 

Spersonalizowane ścieżki zabiegowe, programy odnowy uwzględniające typy osobowości i 

wrażliwość stresową współtworzą holistyczną filozofię tego unikalnego miejsca. Bezcenne i 

prawie już zapomniane tajniki wiedzy zakonnej o ziołach i leczniczych roślinach zostaną 

wykorzystane na nowo w ceremoniach pielęgnacyjnych i terapeutycznych, oczyszczających 

ciało i umysł Gości. Oryginalne- autorskie – komponenty, metody i ich nieoczywiste 

połączenia zostały stworzone z myślą o zupełnie nowej jakości relaksu. Awangardowe 

 przestrzenie wyróżnia dbałość o szczegóły i niepowtarzalność aranżacji, doznań i zapachów.  

www.zamekryn.pl/ 
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Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie***** 

 
arch. Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie***** 

Specjalnością hotelu jest kompleksowa odnowa biologiczna oraz holistyczna pielęgnacja ciała 

wykonywana w Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris (Dr Irena Eris Skin Care Institute). 

Na szeroką gamę zabiegów składają się zabiegi pielęgnacyjne, wyszczuplające, 

odmładzające, poprawiające kondycję skóry, a także masaże, w tym orientalne, a także  

zabiegi high-tech i z zakresu medycyny estetycznej. W tym instytucie stosuje się tylko 

kosmetyki Dr Irena Eris. Obecnie produkty Dr Irena Eris sprzedawane są w ponad 50 krajach 

świata. Do grona największych odbiorców można zaliczyć kraje Europy – Hiszpania, Austria, 

Czechy, Słowacja, Bułgaria, Estonia, Litwa, Rumunia, Ukraina; kraje Azji i Bliskiego 

Wschodu - Tajwan, Hong Kong, Korea, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia 

Saudyjska, Jordania. Dr Irena Eris, jako jedyna polska marka i jedyna nie francuska marka 

kosmetyczna została przyjęta w 2012 roku do prestiżowego COMITÉ COLBERT - KLUBU 

NAJBARDZIEJ LUKSUSOWYCH MAREK EUROPEJSKICH! Członkowie Comité Colbert 

to marki i instytucje będące na całym świecie synonimami luksusu, niezawodności i wysokiej 

jakości. Comité Colbert to ekskluzywny klub założony w 1954 roku przez Jeana-Jacquesa 

Guerlaina – twórcę słynnej firmy kosmetycznej. Do niedawna komitet zrzeszał wyłącznie 

marki francuskie: Boucheron, Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Dior, Hermès, Hotel Ritz, czy 

szampan Veuve Clicquo Zrelaksować się można zarówno podczas zabiegów, jak i w Centrum 

SPA z dwoma basenami, jacuzzi i kompleksem czterech saun i na zewnętrznym tarasie z 

dwoma jacuzzi. 

www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie  

file:///C:/Users/User/Documents/www.drirenaerisspa.pl/wzgorza-dylewskie
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Hotel Krasicki**** 

 
arch. Hotel Krasicki**** 

 

SPA Św. Katarzyny w Hotelu Krasicki**** to miejsce, gdzie Goście mają możliwość nie 

tylko się zrelaksować, ale osiągają harmonię duszy i ciała. Bogata oferta zabiegów i ściśle 

strzeżonych procedur zamkowych pozwala dobrać zabiegi dostosowane do potrzeb Gości – 

od ich kondycji fizycznej po nastrój. Oddając się w ręce najlepszych specjalistów 

kosmetologów i fizjoterapeutów można poczuć się wyjątkowo. SPA Św. Katarzyny zostało 

wielokrotnie docenione zarówno przez Gości, jaki ekspertów branży kosmetycznej, 

otrzymując tytuły, m.in., Najlepszego Holistycznego SPA w Polsce, Najbardziej 

Inspirującego SPA czy Best Health& Beauty. Terapeuci pracują na starannie dobranych 

selektywnych markach kosmetyków dostępnych wyłącznie w wysokiej klasy gabinetach. 

Przed zabiegami, jak i po nich, Goście mogą skorzystać  ze Sterfy Wellness. Usytuowany w 

gotyckich podziemiach basen z gejzerem, przeciwprądami, kompleks saun i jacuzzi dają 

poczucie intymności i wprawiają w dobry nastrój.  

www.hotelkrasicki.pl/ 

www.hotelkrasicki.pl/

