PRIVÁTNÍ PRONÁJEM WELLNESS CENTRA | 90 min | 6 osob max.

2 350 Kč

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

WHIRLPOOL | 45 min | 2 osoby max.

800 Kč

SAUNA | 6 osob max.
Pronájem sauny

90 min
120 min

600 Kč
750 Kč

30 min

650 Kč

Aroma olejová masáž celého těla
Aroma olejová masáž zad a šíje
Aroma olejová intenzivní masáž nohou
Aroma olejová masáž rukou a zábal

60 min
45 min
45 min
45 min

980 Kč
850 Kč
850 Kč
850 Kč

Čokoládová masáž celého těla
Čokoládová masáž zad a šíje
Čokoládová masáž horní části těla pro děti

60 min
45 min
20 min

980 Kč
850 Kč
380 Kč

Masáž lávovými kameny celotělová
Masáž lávovými kameny záda

60 min
45 min

980 Kč
850 Kč

Indická masáž hlavy
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.

30 min

650 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

MASÁŽE

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽE
Bedra, hýždě
Ruce
Nohy
Částečná horní nebo dolní

45 min
60 min
90 min
150 min

980 Kč
1 050 Kč
1 690 Kč
2 220 Kč

RELAXAČNÍ KOUPELE | 30 min | 2 osoby max.
Ovocná koupel včetně občerstvení v podobě mísy s ovocem
Zázvorová koupel včetně čokoládových kamenů

700 Kč
700 Kč

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

WELLNESS CENTRUM
pokračování

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

90 min

1 450 Kč

180 min

2 800 Kč

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
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
Darujte partnerce, nejlepší přítelkyni či mamince volné odpoledne pouze pro ni.

1 850 Kč

Balíček obsahuje: Ovocná 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
Užijte si s partnerem večerní pohodu v našem wellness centru.

2 300 Kč

Balíček obsahuje: Privátní pronájem ﬁnské sauny pro večerní saunování při svíčkách
na 60 minut, Romantickou květinovou 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

WELLNESS CENTRUM
pokračování

