
             Nasze Motto: 

 "Jak dobrze mieć świadomość, 
 Że cała nasza praca ma na celu 
 Komfort i wygodę Naszych Klientów" 
                                                                                      

              Jacuzzi® pod Gwiazdami, to specjalnie przygotowana strefa  z całorocznym mini-basenem i  sauną, 

                                                          do zrobienia Wet Testu ( testu na mokro)     
             
       powierzchnia 47 m2 ogrodzonego, intymnego ogródka  z: 

 6-osobowym mini basenem Jacuzzi®, ogrodową kabiną prysznicową i / lub wiadrem prysznicowym  

 meblami ogrodowymi; 

 szafą na ręczniki, płaszcze kąpielowe, ubrania i buty; 

 lampami ogrodowymi, półkami na drinki i owoce. 

 żaglem lub parasolem, 

 oryginalną sauną fińską (drewnianą)  z piecem na drewno z „przed-sauną” i tarasem z 2 ławkami. 

 WC –  turystyczne.    
       
               Aby komfortowo spędzić czas w Strefie należy zabrać parę rzeczy. 
                                          ręczniki  +  płaszcz kąpielowy +  klapki  +  czapka  filcowa lub wełniana  
     

       
 
  Opinie naszych Klientów: 
            „…wspaniałe miejsce, gdzie można się zrelaksować, odpocząć od miejskiego zgiełku i w spokoju podejmować decyzje 
                    o zakupie Jacuzzi® i sauny.  Zadbano tutaj o każdy szczegół ! …” 
                                                                                                                                                                       Karina i Łukasz,  Wrocław        
  
           „ … wizyta w Strefie Jacuzzi®  uchroniła nas przed niepotrzebnymi i bezsensownymi  wydatkami, oraz uzmysłowiła,  
                       że rozmowa ze specjalistami jest potrzebna ! Szczerze polecam …” 
                                                                                                                                                                      Krystyna i Janusz,  Kraków     

  
           „…  od 12 lat eksploatujemy Jacuzzi®  pod gwiazdami.  W czasie podejmowania decyzji  usłyszeliśmy od p. Piotra 
                        zdanie, które do dzisiaj pamiętamy:  "Mini-basen, będą pracowały bezawaryjnie przez kilkanaście lat". 
                         Dzisiaj potwierdzamy to ! Serwis sprzedażowy i posprzedażowy HERBEĆ® jest naprawdę godny polecenia! 
                                                                                                                                                                     Blanka i Jurek,  Haidelberg      
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                                                                      Wybierz sesję  i  rezerwuj na wyłączność.    

Sesja popołudniowa: 16:00 -  17:30  

Sesja  wieczorna:              19:00 -  20:30 

          Sesja nocna:                           22:00 -    7:00 

Sesja poranna: 9:00 -  10:30 

Sesja południowa:                 12:00 -  13:30     

Sesja Full:                                    24 / 24                        
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