
Nasze motto:

"Jak dobrze mieć świadomość,
że cała nasza praca ma na celu

komfort i wygodę Naszych Klientów"

zaprasza do apartamentów z kominkami oraz Stref hydroterapii i relaksu pod Gwiazdami  



Mini-basen Jacuzzi®, sauna, zimny prysznic

Różnica temp. zimą 100 st. C : powietrze minus 15, sauna +85 st. C   



basen z przeciw-falą

to doskonały trening,
masaż i relaks  



Dostępne o każdej porze dnia i nocy na wyłączność. 



Hydromasaż jest zabiegiem “zewnętrznej krenoterapii”. Dokonany zostaje przy pomocy odpowiednich strumieni 

wody emitowanych pod określonym ciśnieniem. Strumienie ukierunkowane są dośrodkowo, to znaczy od 

podeszwy stopy do klatki piersiowej, aby pobudzić krążenie krwi. Tego rodzaju centralność strumieni wody w 

kategoriach terapeutycznych tłumaczy dlaczego ich ukierunkowanie jest jedną z podstaw hydromasażu według 

Jacuzzi®.

Owocem dokładnych badań jest także wzornictwo wanny, podstawowego elementu dobrego hydromasażu. 

Wanny Jacuzzi® są głębsze od tradycyjnych wanien, z ergonomicznym dnem i bokami aby lepiej pomieścić 

wszystkie typy budowy ciała i pozwolić na odpowiednie zanurzenie ciała oraz lepsze krążenie wody.



Hydromasaż Jacuzzi® opiera się na zasadzie fizycznego efektu Venturiego, którego rezultatem jest idealna mieszanka 
powietrza i wody. Aby hydromasaż wykonany był w sposób właściwy, strumienie powinny posiadać ważną cechę: 
pochylenie pod kątem 30°. Pozwala ono na odpowiedni masaż aktywny od stref peryferyjnych do serca (strumienie 
prostopadłe mogłyby być zbyt energiczne) i na ukierunkowanie w każda stronę, aby zapewnić maksymalną personalizację.



Masaż Shiatsu polega na kolejnym uciskaniu palcami lub dłońmi punktów wzdłuż merydianów. Technika ta reaktywuje 

i utrzymuje równowagę, rytm i funkcjonalność energii, przywracając organizmowi pełną formę.

Rozwiązanie zastosowane przez Jacuzzi® polega na zastąpieniu ucisku palców mikrostrumieniami wody, 

wytwarzanymi w wannie z hydromasażem. Firma Jacuzzi® potrafiła wykorzystać antyczną wiedzę Wschodu 

w rewolucyjnej, cudownej "maszynie szczęścia", która nosi nazwę wanna Jacuzzi®

Już 4.500 lat temu Chińczycy odkryli, że energia życiowa lub "QI" przepływa kanałami zwanymi merydianami, które w pewnym 

sensie zajmują się odżywianiem naszych organów. Stymulacja określonych  punktów, znajdujących się wzdłuż merydianów,  

pozwala utrzymać lub przywrócić delikatną równowagę naszego organizmu dzięki prawidłowemu zagospodarowaniu energii 

wewnętrznych.



klasyczna jednoosobowa wanna w ogrodzie pod Gwiazdami 







Biesiadowanie w ciepłej wodzie pod Gwiazdami   



wanny dwuosobowe 
w przytulnych apartamentach



Cytat z naszej księgi Gości:

„…Dwa dni wystarczyły byśmy poczuły się

jak w hoolywoodzkim filmie, z księżycem, górą i jacuzzi w roli głównej”





Aromaterapia w balii                                                 Jacuzzi® podczas mrozu, minus 22 st. C.     





Butikowy Holiday Sky Park 
Apartamenty z Jacuzzi® i kominkiem.     Strefa Jacuzzi® pod Gwiazdami z sauną.

Strefa Swim & Gym.    Wodny bar i kino pod Gwiazdami. 

Aromaterapia w balii.              Hydroterapia w ogrodach Jacuzzi® 

Park Krajobrazowy Góry Opawskie          48-267 Jarnołtówek 179 

+48 602 68 14 36 +48 602 33 22 33 rezerwacja@holidayskypark.pl holidayskypark.pl

FILMY
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