
TALARIA

RESORT&SPA

POSTAW NA ODPOCZYNEK,
REGENERACJĘ I CZAS TYLKO

DLA SIEBIE

LADIES FIRST
4-7.11.2021



na wyłączność dla PAŃ
dla KOBIET, które chcą zadbać o
dobrostan ciała i ducha
dla PAŃ ceniących sobie komfort
na najwyższym poziomie
dla PAŃ ciekawych poznania
programu 4S – Smile & Spirit &
Senses & Spa
dla PAŃ chcących oderwać się
od codzienności i gotowych na
nowe doznania
dla PAŃ chcących spędzić czas w
gronie inspirujących kobiet

DLA KOGO?
 

 



Talaria RESORT & SPA to miejsce
wyjątkowe w każdym calu. Miejsce w
którym można schować się przed światem,
naładować baterie czy skorzystać z porad
specjalistów.

Hotel położony w Trojanowie obejmuje
kilka budynków w tym odrestaurowany
XIX- wieczny pałac z częścią i strefą SPA.



ZAKWATEROWANIE

Pokoje dzięki połączeniu
nowoczesności z odrestaurowanymi
meblami i oryginalnymi detalami,
stwarzają komfortowe i przytulne
wnętrza. Widok z okien wprost na
piękne ogrody pałacu.

NOWOŚĆ
 

"PAWILON ŻYWIOŁÓW"
 

ŚWIEŻO ODDANY
BUDYNEK POŁĄCZONY Z

PAŁACEM 



WYŻYWIENIE

Pełne wyżywienie z możliwością diety
wegetariańskiej lub bezglutenowej –
ekskluzywny bufet śniadaniowy,
wellnesslunch od czwartku do soboty,
kolacja serwowana lub bufetowa, bufet i
napoje bezalkoholowe w strefie spa.



STREFA MY
WELLNESS

Strefa Wellness – składającą się
z basenu, strefy relaksu z
widokiem na ogród i fontannę,
zespołu saun i domku ziołowego



WELNESS, RELAKS I
ODNOWA SIŁ WITALNYCH



STREFA SPA

Strefa SPA – z DWUNASTOMA
gabinetami dla urody,
kondycji ciała i twarzy.

Najbardziej kobieca strefa, w
której każda z PAŃ czuje się
komfortowo i swobodnie. 

To właśnie tu Panie wybierają
własną drogę pielęgnacji,
regeneracji i dbałości o
urodę.

10% rabatu na zabiegi dla
naszej grupy



STREFA
AKTYWNOŚCI

Strefa aktywności w Oranżerii –
duża sala na wyłączność dla
naszej grupy, sala cardio.

Zajęcia prowadzone według
naszego autorskiego programu 4S 
(Smile & Senses & Spirit & SPA),
który łączy harmonię duszy i ciała.
Nie zabraknie dynamicznych
ćwiczeń jak również tych
relaksujących i wyciszających.



W PROGRAMIE :

zajęcia według autorskiego
programu 4S
„Smile&Spirit&Senses&Spa”
zajęcia aqua fitness
zajęcia rozciągające
zajęcia relaksacyjne
joga
tabata
warsztaty z automasażu twarzy
koncert w dźwiękach gongów i
mis tybetańskich
maseczki pielęgnacyjne
rytuały saunowe



Aqua Fitness 
Trening funkcjonalny
Tabata
Zajęcia Zdrowy Kręgosłup
Streching
Rolowanie 
Dynamiczna powięź 
Stretching 

ZAJĘCIA SPORTOWE POPROWADZI 
znana i lubiana 

MAŁGORZATA ŻELEŹNICKA 
 

Aktywności sportowe są dostosowane
do umiejętności każdej z Pań bez
względu na poziom wyćwiczenia.  

Istnieje możliwość umówienia się na
indywidualny trening personalny.



Krótki wstęp (omówienie sesji,
rozmowa z uczestnikami)
Uziemienie, pranayama (sztuka
oddechu)
Rozgrzanie ciała w łagodnych
sekwencjach Yin Jogi
Część właściwa czyli Joga ciała
(Vinyasa, Hatha lub Ashtanga)
Zakończenie cudownie kojącą
relaksacją z użyciem naturalnych
kadzidełek i zapachów, które
przeniosą uczestników w błogi
nastrój, przy dźwiękach odpowiednio
skomponowanej muzyki.

NOWOŚĆ
 

JOGA NA PORANNY ROZRUCH
PRZEBIEG ZAJĘĆ:



KONCERT GONGÓW 
I MIS TYBETAŃSKICH

Podróż w przestrzeni dźwięku, emocji i zmysłów
– koncert gongów i mis tybetańskich.

To czas, który jest zarezerwowany tylko dla
Ciebie, który spędzisz ze sobą dokładnie tak,
jak potrzebuje Twoje ciało, w danym
momencie. Doświadczysz zatrzymania myśli,
dialogu wewnętrznego, oddasz się odczuciom,
głębokiej refleksji, kontemplacji, zadumie,
medytacji, rozmarzeniu o nieskończoności,
rozpłyniesz się w istnieniu, odczujesz siebie w
wibracjach i wibracje w sobie.



AUTOMASAŻ TWARZY

Autorskie zajęcia z Gosią, która nauczy nas jak
samodzielnie zadbać o skórę twarzy w celu
odmłodzenia, rozjaśnienia, relaksacji czy
oczyszczenia.

NOWOŚĆ



Powitalny koktail Talarii 
Kieliszek wina musującego jako możliwy dodatek do każdego śniadania
Miękki szlafrok, kapcie oraz zestaw ręczników jako zaproszenie do korzystania ze
strefy SPA&Wellness
Bezpłatny dostęp do strefy Aqua składającej się z basenu z przeciwprądem i
podwodną muzyką oraz jacuzzi, strefy relaksu z widokiem na ogród i fontannę,
saunowej strefy zmysłów z sauną kamienną i infrared, chłodzącej drogi zmysłów i
kąpieli stóp wg dr-a Kneippa, domku ziołowego,
Codzienny seans witalności zgodnie z tygodniowym harmonogramem, a w jego
ramach np.: rytuał w kamiennej saunie, solny peeling czy też seans oczyszczania w
łaźni parowo – błotnej lub koncert w dźwiękach gongu w Sali Chillout,
Codzienna możliwość korzystania z Sali Cardio – sala z urządzeniami do treningu
cardio (bieżnia, rower, steper itp.)

Wellinclusive - Wellness, relaks i odnowa sił witalnych w Talarii 



NOWOŚCI !

Dostępność pokoi w nowo wybudowanej części
w Pawilonie Żywiołów - tuż obok naszej sali
aktywności sportowych i relaksacji , przejście do
spa przez Oranżerię (również w szlafroku :-)) -
nowe pokoje w miłej estetyce

Zajęcia jogi 3 x 90 minut na poranny rozruch i
harmonię energetyczną 

Wzbogacony program zajęć Gosi m.in o
TABATA, masaż twarzy, relaksację. 

Wspólna kolacja przy świecach, opowieściach
mniej czy bardziej poważnych, degustacja wina,
a co najpiękniejsze niepowtarzalna energia
naszego kobiecego kręgu :-)

http://m.in/


Optymalne połączenie filozofii wellinclusive z aktywnością
fizyczną, pielęgnacją i spa na drodze do wewnętrznej energii. 
Kameralny obiekt w pobliżu Warszawy.
Swoboda poruszania się po całym obiekcie - w niewyjściowym
saute, szlafrokach czy maseczkach na twarzy.
Duża sala na wyłączność.
Bogata propozycja rytuałów na pobudzenie zmysłów - koncert
gongów tybetańskich, maseczki pielęgnacyjne, rytuały
saunowe.
10% rabatu na usługi spa dla naszej grupy.
Bezpieczeństwo rezerwacji również w ramach pakietu
prewencyjnego Covid-19.
Hotel w weekend tylko dla kobiet = brak ryzyka spotkania
rodzin z dziećmi czy grup konferencyjnych.

DLACZEGO WARTO?



„Wypoczynek to nie jest
bezczynność. Wypoczynek to
praca nad regeneracją sił”.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW:
 

KASIA GRADOWSKA
KASIA@ABACTIVE.PL

608 400 980


