
WELLNESS CENTRUM

PRIVÁTNÍ PRONÁJEM WELLNESS CENTRA | 90 min | 6 osob max.       2 350 Kč

Pronájem sauny a whirlpool včetně občerstvení (láhev Prosecco a ovocná mísa).

SAUNA | 6 osob max.
Pronájem sauny 90 min 600 Kč
 120 min 750 Kč

Během saunování lze využít vonných esencí do vody určené k polévání
kamenů v potící místnosti.

Nabízíme masáže během saunového procesu (i pro skupinu více osob):
Masáž partií dle vlastní volby 30 min 650 Kč

WHIRLPOOL | 45 min | 2 osoby max.            800 Kč

MASÁŽE
Aroma olejová masáž celého těla 60 min 980 Kč
Aroma olejová masáž zad a šíje 45 min 850 Kč
Aroma olejová intenzivní masáž nohou 45 min 850 Kč
Aroma olejová masáž rukou a zábal 45 min 850 Kč
Podle Vašeho přání nabízíme relaxační nebo velice intenzivní masáž za použití aroma olejů.
Tato procedura mírní svalové napětí, stimuluje krevní oběh a redukuje otoky tkáně.
Budete se cítit uvolněně, Vaše pokožka bude hydratovaná, projasněná a provoněná.
K dispozici máme několik druhů masážních aroma olejů, ze kterých si můžete zvolit právě
Vaši oblíbenou vůni, díky čemuž se z masáže stane zážitek šitý Vám na míru. 

Čokoládová masáž celého těla 60 min 980 Kč
Čokoládová masáž zad a šíje 45 min 850 Kč
Čokoládová masáž horní části těla pro děti 20 min 380 Kč
Masáž speciálně namíchanou čokoládovou směsí složenou z mandlového oleje
a kakaového prášku. Tato směs vyživuje pokožku, vrací jí pružnost a působí tím proti
jejímu stárnutí. V emulzích použitých při masáži je navíc obsaženo vysoké množství
aroma látek, které jsou zdrojem dobré psychické pohody a skvělé nálady. 

Masáž lávovými kameny celotělová  60 min 980 Kč
Masáž lávovými kameny záda 45 min 850 Kč
Velice stará a oblíbená metoda masírování, při které se využívá tepla nahřátých kamenů,
díky němuž proniknou účinky masážních tahů snadněji do svalů. Horké kameny mají
navíc schopnost svaly zbavovat bolesti, proto se po takovéto masáži budete cítit uvolněně
a Vaše tělo bude hluboce regenerované. 

Indická masáž hlavy 30 min 650 Kč
Jemné léčivé ošetření a uvolnění napětí v oblasti ramen a horní části paží, šíje,
vlasové pokožky, obličeje bez použití oleje. Uvolňuje nejen fyzické, ale i psychické napětí.
Provádí se přes oblečení (pohodlné oblečení výhodou). Milé dámy, pro příjemnější prožití
masáže doporučujeme neaplikovat na vlasy laky či tužidla, zvažte použití make-upu.

Provozní doba se řídí objednávkami, pro které je vám k dispozici telefon 380 900 900



MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽE

RELAXAČNÍ KOUPELE | 30 min | 2 osoby max.
Bylinná koupel včetně občerstvení v podobě mísy s ovocem  700 Kč
Jedinečná relaxační koupel ve vířivé vaně obsahující bylinné výtažky, které díky svému
výraznému aroma odplaví stres a postarají se o Vaši dobrou náladu. Tato relaxační lázeň
s vůní bylin blahodárně působí na psychiku a zanechává pokožku hebkou a provoněnou.
Občerstvení v podobě ovocné mísy je tečkou za tímto relaxačním zážitkem.

Bedra, hýždě 45 min 980 Kč
Ruce 60 min                    1 050 Kč
Nohy 90 min                    1 690 Kč
Částečná horní nebo dolní 150 min                  2 220 Kč

WELLNESS CENTRUM

REGENERAČNÍ KÚRY A ZÁBALY
Andělský zábal 90 min                    1 450 Kč
Během 90ti minut prožijete účinnou harmonizující proceduru začínajíc setřením
celodenních starostí z povrchu těla(očista teplou vodou).

Následující lehká olejová masáž rozproudí novou energii v krvetoku Vašich
cest a peelingova sůl připraví póry k novým výzvám.

Pro uvědomění tady a teď si odpočinete v textilním zábalu medového tělového
másla vyživujíc pokožku v teple uvolnění.

Medový zábal královny Kleopatry 180 min                    2 800 Kč
Přírodní med má výjimečný účinek na celý organismus člověka. Masáž s použitím
medu čistí pokožku od zrohovatělých částeček a nasycuje ji kyslíkem.

Tato luxusní procedura má příjemný uvolňující a ozdravný účinek a ve spojení
s masáží podporuje tonizaci i regeneraci pokožky a omlazení buněk. Výborně pomáhá
odstraňovat následky každodenního stresu či uspěchaného životního stylu.

Procedura obsahuje očistu, detoxikační masáž, medový zábal, odpočinek
a závěrečnou uklidňující masáž.

WELLNESS BALÍČKY
Po čem žena touží                                     1 850 Kč
Darujte partnerce, nejlepší přítelkyni či mamince volné odpoledne pouze pro ni.

Balíček obsahuje: Bylinná koupel ve vířivé vaně na 30 minut, Peeling celého těla
na 40 minut, Masáž nohou a parafínový zábal rukou na 20 minut, Občerstvení 
v podobě pramenité vody s citrusy, ovocné mísy a čokoládových pralinek.

Romantická relaxace pro dva                                2 300 Kč
Užijte si s partnerem večerní pohodu v našem wellness centru.

Balíček obsahuje: Privátní pronájem finské sauny pro večerní saunování při svíčkách
na 60 minut, Bylinnou koupel ve vířivé vaně včetně láhve prosecca,
Masáž partií dle vlastní volby, 30 minut pro každého.

Provozní doba se řídí objednávkami, pro které je vám k dispozici telefon 380 900 900


