
 
 

 

RELAKS W IŁAWIE 

Męczy Cię codzienna gorączka i natłok obowiązków? Potrzebujesz chwili wytchnienia? 

Znamy doskonałe rozwiązanie. Relaks w Iławie, z dala od wielkomiejskiego zgiełku, w 

otoczeniu urokliwej przyrody Pojezierza Iławskiego i niezwykle komfortowych wnętrzach 

GrandHotel Tiffi. W orientalnym Tiffi SPA Dharma o Twoje ciało i duszę zadba zespół 

wykwalifikowanych terapeutów z Tybetu. 

 Pakiet na 2 dni zawiera: 

 Nocleg w pokoju Superior Garden View z pakietem kulinarnym (ekskluzywny bufet 

śniadaniowy i obiadokolacja) 

 60 min. Zabieg do wyboru: 

1. Masaż Balijski - Masaż relaksacyjny wywodzący się z tradycyjnej naturalnej terapii 

wykonywanej na wyspie Bali. Technika ta wykorzystuje ugniatanie skóry, gładzenie, 

rozcieranie, akupresurę, refleksoterapię i aromaterapię z użyciem olejków eterycznych 

(lawenda, rozmaryn lub migdał). Masaż balijski poprawia krążenie krwi oraz limfy, tym 

samym pozytywnie wpływając na cały organizm. 

2. Masaż Lomi Lomi - Hawajski, energetyczny masaż całego ciała i duszy. Pobudza 

krążenie, uelastycznia stawy, zmiękcza mięśnie przynosząc uczucie lekkości i rozluźnienia. 

Wpływa korzystnie na wszystkie układy wewnętrzne, odmładza i poprawia jędrność 

skóry. Charakterystyczne dla tej techniki jest masowanie przedramionami i wykonywanie 

pełnych gracji ruchów. 

Lub dowolnie wybrany 60min zabieg z menu Tiffi SPA Dharma 

 



 
 

Program: 

DZIEŃ PIERWSZY 

1. Nocleg w pokoju Superior Garden View 

2. TIFFI TRIO BUFFET – wyjątkowe menu bufetowe przygotowane przez naszych włoskich, 

polskich i tajskich kucharzy pod okiem Szefa Kuchni Luca De Astis 

DZIEŃ DRUGI 

1. Śniadanie hotelowe 

2. Wybrany 60min zabieg z menu Tiffi SPA Dharma 

Pakiet na 3 dni zawiera: 

 2 noclegi w pokoju  Superior Garden View z pakietem kulinarnym (ekskluzywny bufet 

śniadaniowy i obiadokolacja) 

 60 min. Zabieg do wyboru: 

1. Masaż Balijski - Masaż relaksacyjny wywodzący się z tradycyjnej naturalnej terapii 

wykonywanej na wyspie Bali. Technika ta wykorzystuje ugniatanie skóry, gładzenie, 

rozcieranie, akupresurę, refleksoterapię i aromaterapię z użyciem olejków eterycznych 

(lawenda, rozmaryn lub migdał). Masaż balijski poprawia krążenie krwi oraz limfy, tym 

samym pozytywnie wpływając na cały organizm. 

2. Masaż Lomi Lomi - Hawajski, energetyczny masaż całego ciała i duszy. Pobudza 

krążenie, uelastycznia stawy, zmiękcza mięśnie przynosząc uczucie lekkości i rozluźnienia. 

Wpływa korzystnie na wszystkie układy wewnętrzne, odmładza i poprawia jędrność 

skóry. Charakterystyczne dla tej techniki jest masowanie przedramionami i wykonywanie 

pełnych gracji ruchów. 

lub dowolnie wybrany 60min zabieg z menu Tiffi SPA Dharma  

Program: 

DZIEŃ PIERWSZY 

1. TIFFI TRIO BUFFET – wyjątkowe menu bufetowe przygotowane przez naszych włoskich, 

polskich i tajskich kucharzy pod okiem Szefa Kuchni Luca De Astis 

2. Nocleg w pokoju  Superior Garden View 

DZIEŃ DRUGI 

1. Śniadanie hotelowe 

2. 60 min zabieg do wyboru 

3. TIFFI TRIO BUFFET – wyjątkowe menu bufetowe przygotowane przez naszych włoskich, 

polskich i tajskich kucharzy pod okiem Szefa Kuchni Luca De Astis 

4. Nocleg w pokoju Superior Garden View 

DZIEŃ TRZECI 

1. Śniadanie hotelowe 

Dodatkowo cena obejmuje: 

Nieograniczony dostęp do strefy wellness (basen, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa, sala gym i 

fitness) 

  *Oferta nie obowiązuje w okresie świąt, długich weekendów i ofert specjalnych. 


