ODPOCZNIJ OD MIASTA
I POZBĄDŻ SIĘ ZBĘDNYCH
KILOGRAMÓW

DIETA DETOKS
I AKTYWNY
WYPOCZYNEK
W BIESZCZADACH
TERMINY: 15-18 KWIECIEŃ
20-23 MAJ 2021
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA DO 7 DNI

WWW.POLONINY.PL

.

AKTYWNY DŁUGI WEEKEND LUB 7 DNI Z DIETĄ DETOKS:
.

Masz już dość pobytu w mieście?
Chcesz zgubić dodatkowe kilogramy?
Czujesz zmęczenie? Jesteś przepracowana/y?
Weekendy przestają wystarczać Ci do tego, by wypocząć i z nową
energią zabrać się do pracy?

Czas na zmianę!
Przyjedź do nas a otrzymasz kompleksowe wsparcie! Odpowiednio
skomponowana dieta w połączeniu z aktywnością ruchową na łonie natury
pomoże Ci pozbyć się zbędnych kilogramów i poprawić kondycję fizyczną.
Czas spędzony wśród przepięknych bieszczadzkich lasów i gór pomoże
zrelaksować się i nabrać sił.

Jak będzie wyglądał Twój pobyt?
Po przyjeździe spotkasz się z dietetykiem, która przeprowadzi analizę
składu ciała i zaleci odpowiednią dietę.
Wspaniałe posiłki przygotowane będą specjalnie dla Ciebie przez
naszego Szefa Kuchni! Po zakończonym pobycie możesz kontynuować
wspierające konsultacje dietetyczne w formie online* (za dodatkową
opłatą).
W piątek odpoczniesz i pospacerujesz po okolicy aby zaaklimatyzować
się do pobytu w górach.
W sobotę i niedzielę zaprosimy Cię do aktywności fizycznej (poziom dla
każdego) – dowiesz się, jak właściwie chodzić z kijami trekkingowym,i
wybierzesz się na trening z instruktorem (zapewniamy kije do trekkingu
na czas pobytu). Po powrocie z treningu proponujemy jeszcze ćwiczenia
rozciągające. Jeśli chcesz dodatkowej aktywności fizycznej możesz w
każdej chwili poćwiczyć w naszej Strefie Fitness.
Masz również możliwość skorzystania z saun i masażu*.

Co zyskasz dzięki naszemu programowi?
Poudzisz metabolizm,
Będziesz czuł/a się lepiej - Detoks wspomaga odchudzanie,
Nabierzesz energii i motywacji do działania,
Wypoczniesz w pięknych terenach bieszczadzkich lasów i gór - dotlenisz
swój organizm.

Program pobytu:
Noclegi w komfortowych pokojach 1 lub 2 osobowych
Zbilansowana dieta pobudzająca metabolizm przygotowana przez naszą
dietetyk mgr Agnieszkę Mazur
1 konsultacja z dietetykiem z analizą składu ciała (spotkanie w czwartek
po przyjeździe)
Program aktywności Bądź Fit obejmujący dwa aktywne treningi po lesie z
kijami trekkingowymi oraz streching z instruktorką Nordic-Walking Joanną
Zwolińską (sobota i niedziela)
Codzienny Relaks w Strefie SPA (2 sauny i jaccuzzi)
Nielimitowany dostęp do Strefy Fitness
Masaż relaksujący* - ukojenie dla ciała i umysłu (płatny dodatkowo,
zapisy)

4 dniowy (3 noclegi) pobyt już od 629 zł/os
7 dniowy (6 noclegów) pobyt już od 1249 zł/os
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00.
Dowiedz się więcej – tel. +48 516 033 302, e-mail biuro@poloniny.pl
Zapraszamy serdecznie!
*usługi dodatkowo płatne

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie w związku z obowiązującymi ograniczeniami podczas pandemii covid-19. W przypadku
utrzymujących się obostrzeń – posiłki będą przygotowywane i serwowane na wynos o określonych porach, a ćwiczyć będziemy wyłącznie na zewnątrz w
stosownych odległościach.

