JUVENA
Hotel Wellness & SPA
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Pokoje i apartamenty
13 wyjątkowych apartamentów: Grand i Junior.
95 dużych, wygodnych, komfortowo umeblowanych,
klimatyzowanych pokoi z balkonem lub tarasem każdy.
Standard | Comfort | Superior
Każdy z wygodną łazienką i zestawem kawowym.
Z łóżkiem małżeńskim lub dwoma osobnymi - do wyboru.
13 unique apartments: Grand and Junior
95 large, comfortable, comfortably furnished,
air-conditioned rooms with balcony or terrace each.
Standard | Comfort | Superior
Each with comfy bathroom and coffee set.
With a double bed or two separate beds - to choose.

Taras z basenem na dachu
Taras ponad koronami drzew.
Nie trzeba chodzić na plażę, by korzystać
z dobrodziejstw wakacji nad morzem.
Odkryty basen, leżaki, parasole, natryski. Drink bar.
Dostęp hotelową windą, dyskretnie, swobodnie, bez tłoku.
Z wydzieloną strefą naturystów.
Terrace above the treetops.You don't have to go to the beach
to enjoyfrom the beneﬁts of a seaside holiday.
Outdoor pool, sunbeds, umbrellas, showers. Drink bar.
Access by hotel elevator discreetly, freely, without crowds.
With a separated naturist zone.

Korzystanie ze strefy Tarasu Słonecznego nie jest wliczone w cenę pokoju.
The use of the Sun Terrace is not included in the room rate.

Wellnes
Dwa baseny kryte: do rekreacji, pływania i ćwiczeń.
Z hydro-efektami, masażerami. Plus strefa wanien
z hydromasażami. I dwie sauny, łaźnia parowa, hammam.
I studnia lodowa - lodopad oraz hydromasaże.
A także tepidarium: wypoczywalnia z podgrzewanymi
kamiennymi leżankami.
Two indoor pools: for recreation, swimming and exercise.
With hydro-effects, massagers. Plus the bathtub zone with
whirlpools. And two saunas, a steam room, the hammam.
And an ice machine and hydro massage. And a tepidarium:
the restroom with heatedstone couches.

Za wyjątkiem Hammam - reszta Wellness dostępna jest najczęściej w cenie pokoju.
Except Hammam, all the rest of the Wellness is usually available in room price.

SPA
W naszej ofercie: masaże, zabiegi na ciało i twarz, rytuały.
A więc odprężenie, odnowa i witalizacja.
Fizjoterapeuci, masażyści, kosmetyczki i kosmetolodzy.
Starannie wyselekcjonowaliśmy kosmetyki do pielęgnacji
ciała i twarzy, wybierając wiele naturalnych.
Do tego wyjątkowy klimat miejsca.
We offer massages, the body and the face treatments, rituals.
So relaxation, renewal and vitalization.
Physiotherapists, masseurs, beauticians and cosmetologists.
We carefully selected cosmetics for care body and face,
many natural. Plus: unique climate of the place.

Fit gym
Nie musisz rezygnować ze swoich treningów wyjeżdżając
nad morze do naszego hotelu.
Naszą hotelową salę cardio-siłowni przygotowaliśmy
i wyposażyliśmy jak mały ﬁtness klub z myślą o tych,
którzy dbają o kondycję i trenują przez cały rok.

You don't have to give up your training while going away home
by the Baltic sea to our hotel.
We have prepared our hotel cardio-gym room and equipped
like a small ﬁtness club for those who keep ﬁt
and train all year round.

Yoga room
Sala przeznaczona do jogi. W najcichszej części hotelu.
Z dedykowaną praktykowaniu jogi podłogą i klimatem
sprzyjającym skupieniu i wyciszeniu.
I z prywatnym tarasem od słonecznej strony świata.
A po sąsiedzku: pokój do sesji indywidualnych i spotkań.
Jakich? Z terapeutą, coachem, psychologiem.
Yoga room. In the quietest part of the hotel. With the ﬂoor
and climate dedicated yoga conducive to concentration
and calmness. And with a private terrace from the sunny side
of the world. And in the neighbourhood: a room for individual
sessions and meetings. What? With a therapist, coach,
psychologist.

Restauracje
Restauracja Belovia
To hotelowe śniadania i obiadokolacje w formie bufetów.
Codziennie smacznie, zdrowo, urozmaicenie a także suto.
Restauracja Stella Vero
Menu a’la carte, tylko najlepsze składniki, czyli slow food
dla smakoszy z najzdrowszych, ekologicznych składników.
Belovia Restaurant
These are hotel breakfasts and dinners in the form of buffets.
Everyday: tasty, healthy, variety and also rich.
Stella Vero restaurant
A la carte menu, only the best ingredients. Means slow food
for gourmets from the ecological farms.

Kawiarnia, cukiernia
Własna pracownia cukiernicza w hotelu, to gwarancja
wspaniałych deserów z naturalnych składników.
Można się będzie nimi delektować w hotelowej kawiarni
z tarasem. Ale także na śniadaniach i w restauracji.
Wyborne kawy, lody i desery lodowe, ciasta, ciastka
i ciasteczka. A także musy, świeże soki i smoothie ...
Our confectionery at the hotel guaranteed great desserts
with natural ingredients. You can enjoy them in the hotel cafe
with terrace. But also at breakfast and in the restaurant.
Delicious coffees, ice cream and ice cream desserts, cakes,
pastriesand cookies. And also mousses, fresh juices
and smoothies.

Klub hotelowy
Parkiet do tańca, loże duże i małe, stanowisko Dj’a
i duży bar a w nim świetny wybór drinków z całego świata.
Nasz hotelowy klub to miejsce rozrywkowo-muzyczne
o wielu obliczach, zależnie od sezonu i oczekiwań gości.
W klubie obowiązuje smart casual z limitem miejsc.
Na co dzień dostępny tylko dla gości hotelowych.
Dance ﬂoor, large and small seating loges, DJ stand
and a large bar with a great selection of drinks from around
the world. Our hotel club is an entertainment and music place
with many faces, depending on the season and expectations
of guests. The club is smart casual with a limit of places.
Available for hotel guests only in most dates.

Cigar lounge
Klimat luksusowego gabinetu.
Zapach skóry i szlachetnego drewna, przyćmione światło,
rżnięte kryształowe kieliszki, osiemnastoletnia blended
lub single malt albo koniak lub rum, grappa czy nawet
porto, a do tego aromatyczne cygaro od utalentowanych
torcedores ...
The climate of the luxurious lounge. The smell of leather
and precious wood, dim light, cut crystal glasses,
eighteen-year-old blended or single malt whisky or cognac
or rum, grappa or even Porto, and an aromatic cigar
from the talented torcedores.

Wesele nad morzem
Efektowa sala bankietowa mająca ponad 460 mkw. mieści
wygodnie 220 osób. I tylu też gości weselnych możemy
przyjąć i zakwaterować w pokojach i apartamentach.
A kościół jest 150 m. od hotelu. A hotelowy ogród i klub
- umożliwiają realizację niezwykłych przyjęć weselnych,
także kilkudniowych.
A glamorous banquet hall with over 460 sq m is comfortably
for up to 220 people. And so many wedding guests we can
accommodate in rooms and apartments.
And the church is 150 m from the hotel. A hotel garden
and club - enable the realization of unusual wedding
receptions, also several days old.

Konferencje i szkolenia
Mamy cztery sale. Od 12 do 180 miejsc* siedzących.
I salę do spotkań plenarnych mająca 310 mkw.
Niektóre sale można łączyć w większe.
Ponad to mamy wszystko, by każdy event w naszym hotelu
miał wysoki poziom i klasę ku zadowoleniu uczestników
i satysfakcji organizatora.
We have 4 meeting rooms. From 12 to 180 seats*. And a hall
for plenary meetings having 310 sq m. Some rooms can be
combined into larger ones. We also have everything to every
event in our hotel had a high level and class to the satisfaction
of the participants and organizer satisfaction.

* przy ustawieniu krzeseł teatralnie | the theatre arrangement

Gaming room
Gaming room - i nastolatek chętnie pojedzie z rodzicami
do hotelu na wypoczynek. To działa, wiemy to.
Dlaczego? Bo już nie musi rezygnować z grania
z przyjaciółmi czy swoim teamem.
E-sport to mega popularne rozgrywki sieciowe na całym
świecie. Mamy to! No i dorośli też grają.
Gaming room - and the teenager will gladly go with his parents
to the hotel for rest. It works, we know it.
Why? Because he doesn't have to give up playing anymore
with friends or your team. E-sport is mega-popular online
games around the world. We have it!
And adults also play.

Ogród hotelowy
A w nim:
Pawilon z dużym grillem, piecem i piwnym roll-barem
Plenerowy amﬁteatr
Podest (tzw. deski) do tańca
To idealne miejsce na pikniki, wspólne wieczorne biesiady,
tańce na świeżym powietrzu, czy występy artystyczne.
Hotel garden, and in it:
The pavilion with a large grill, stove and beer roll-bar
The outdoor amphitheatre
The dancing platforms.
It's the perfect place for picnics, joint evening feasts,
outdoor dances or artistic performances.

Z uwagi na architekturę wnętrz, materiały i wyposażenie
- hotel nie jest przystosowany do pobytu małych dzieci.
Nie mamy oferty dla najmłodszych.
Dlatego: serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi
o wzroście powyżej 140 cm, tj. mającymi 10* i więcej lat.
Mamy za to atrakcyjną ofertę dla nastolatków.
Due to interior architecture, materials, equipment - the hotel
is not suitable for small children. We have no offer for
the youngest children. Therefore: we warmly welcome families
with children with a height of over 140 cm, i.e. 10 years*
and older. We have an attractive offer for teenagers.
* Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w opublikowanych siatkach centylowych wzrostu wg wyników
badań z lat 2007-2012 podaje, że wzrost 140 cm dzieci osiągają średnio w wieku 10 lat.
The Children’s Memorial Health Institute in published growth percentile grids by results research
from 2007-2012 reports that children reach an average height of 140 cm at the age of 10 years.

Garaż
Garaż pod hotelem na poziomie -1 docenią wszyscy ci,
którzy nie lubią wnętrz samochodów latem nagrzanych
jak piec hutniczy, a jesienią czy zimą - wygodę zjazdu
windą z pokoju czy lobby hotelowego do garażu,
bez niekomfortowego narażenia się na warunki pogodowe.
Hotel ma także własny parking.
The garage on level -1 will be appreciated by all those
who don't like car interiors warmed up in summer like
a metallurgical furnace, and in the fall or winter - convenience
access by elevator from the room or hotel lobby to the garage,
without uncomfortable exposure to the weather.
The hotel also has its a parking lot.

Useful information
1. We guarantee the best prices for reservations made directly
via the hotel website or straight at the hotel reception.
2. The Hotel Regulations is the primary document specifying
all the terms and conditions of stay in Juvena Hotel.
3. The hotel day starts from 3 p.m. on the day of arrival
until 11 a.m. the next day.
4. Due to architectural solutions and equipment building - the hotel
is not suitable to serve guests and clients with young children.
5. Parking in the garage for selected periods is available after prior
reservation. Parking slots are not numbered.
6. Zones: wellness, roof terrace, hotel club, gaming room,
cigar lounge - available only for guests hotel.
Juvena Wellness & SPA Hotel
Międzywodzie 72-415, Leśna 1 street
Telephone: (+48) 88 55 55 317 | E-mail: recepcja@hoteljuvena.pl
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www.hoteljuvena.pl
All photos in the folder are for reference only. Under the terms of AdobeStock.

Przydatne informacje
1. Najlepsze ceny gwarantujemy dla rezerwacji robionych
bezpośrednio przez stronę www hotelu lub w recepcji hotelu.
2. Regulamin hotelu jest dokumentem określającym warunki
i zasady korzystania z usług i oferty Hotelu Juvena.
3. Doba hotelowa: od godziny 15.00 w dniu przyjazdu, do godziny
11.00 dnia następnego.
4. Z uwagi architekturę wnętrz, materiały i wyposażenie budynku hotel nie jest przystosowany do obsługi klientów z małymi dziećmi.
5. Parkowanie w garażu w wybranych okresach jest możliwe
wyłącznie po uprzedniej rezerwacji. Miejsca nie są numerowane.
6. Strefy: wellness tj. basenowa, taras na dachu, klub hotelowy,
gaming room, cigaro lounge - dostępne są w niektórych okresach

Projekt i skład: JPD © 2020

tylko dla gości hotelu.

Hotel Juvena Wellness & SPA
Międzywodzie 72-415, ulica Leśna 1
Telefon (+48) 88 55 55 317 | E-mail: recepcja@hoteljuvena.pl
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