Ceník masáží/ Massage price list
Švédská masáž / Swedish massage
Slouží k navození dokonalého uvolnění svalů, napomáhá lepšímu krevnímu oběhu a podporuje
regenerační schopnost celého těla. Různé typy masážních hmatů se zaměřují na konkrétní části těla
nebo řeší tělo jako celek. Terapeut vyhoví vašim požadavkům – zaměří se na záda, nohy, chodidla, ruce,
obličej, hlavu či šíji.
Serves to induce perfect relaxation of muscles, helps improve blood circulation and promotes the
regenerative capacity of the body. Different types of massage techniques focus on specific body parts
or the whole body. The therapist will meet your needs, whether you want to focus on the back, legs,
feet, hands, face, head or neck.
60 min – 1490 Kč

I

90 min – 1790 Kč

I

120 min – 2090 Kč

Antistresová relaxační masáž / Antistress relaxing massage
Jemnější forma švédské masáže vás hýčká příjemným tlakem, jemnějším provedením hmatů.
Zaměřujeme se na práci s energií těla a úžasného pocitu plynulého průběhu masáže. Při masáži si sami
můžete určit, které části těla chcete věnovat zvýšenou péči, kde cítíte nejvíce nahromaděného stresu.
This gentler form of Swedish massage uses pleasant pressure and finer touches. Your therapist will
focus on working with the energies of the body and creating a wonderful, smooth experience. Guide
your therapist to the area you want to focus on during this highly personalised treatment.
60 min – 1490 Kč

I

90 min – 1790 Kč

I

120 min – 2090 Kč

Hloubková masáž zad a šíje / Deep tissue massage
Speciální kombinace tahů a hmatů, které uleví napětí v oblasti zad, šíje, ramenních svalů, bederní
páteře a v delší variantě i horních končetin. Kancelářská masáž je vhodná pro všechny, kteří mají sedavé
zaměstnání. Po domluvě s terapeutem lze zvolit i techniku bez použití olejů.
A special combination of moves to relieve tension in the back, neck, shoulder muscles, lumbar spine,
and in the longer variant and upper extremities. Office massage is suitable for those who have a
sedentary job. After talking with a therapist you can also select a technique which doesn’t use oil.
60 min – 1490 Kč

Havajská masáž Lomi Lomi / Hawaiian massage Lomi Lomi
Havajská masáž je kouzelným smyslovým zážitkem. Masážní technika spočívá v plynulých, rytmických
pohybech pomocí prstů, dlaní, předloktí i loktů. Může připomínat pocit jemných vln pohybujících se po
celém těle. Tato masáž odstraňuje velké množství fyzických i energetických blokád a dochází při ní k
harmonizaci organismu.
Hawaiian massage is a magical sensory experience. This technique involves continuous, rhythmic
motion using fingers, palms, forearms and elbows. It may resemble the feeling of soft waves moving
across the body. This massage removes a large amount of physical and energy blockages and reharmonises the body.
60 min – 1490 Kč

I

90 min – 1790 Kč

Luxusní aroma masáž / Luxurious aroma massage
Mimořádná aromaterapeutická masáž sestavena na míru vašemu tělu a potřebám. Jedná se o
kombinaci těch nejlepších technik a hmatů, co vám může náš terapeut/terapeutka nabídnout.
Nezapomenutelný zážitek pro vaše smysly, kdy jsou využívány kromě teplých olejů a aromaterapie také
např. hedvábné šátky pro senzuální požitek. Rozmazlete se luxusem a výjimečností.
This special aromatherapy massage is tailored to your body and your specific needs. It is a combination
of the best techniques our therapist can offer, including sensory elements such as warm oil,
aromatherapy and even silk scarves. A truly unforgettable experience.
60 min – 1690 Kč

I

90 min – 1990 Kč

I

120 min – 2290 Kč

Masáž lávovými kameny / Hot lava stones massage
Poznejte kouzlo luxusní masáže horkými lávovými kameny, které dokonale prohřejí tělo a dostanou
Vás do absolutní relaxace. Lávové kameny, nahřívané ve vodní lázni, pomáhají při masáži odstranit
blokace a rozproudit energii ve Vašem těle. Ještě dlouho po masáži budete cítit blahodárné teplo. Ke
zvýšení efektu se při masáži používají exotické vonné oleje, které umocní kouzlo masáže.
Discover the magic of luxurious massage with hot lava stones, which perfectly warm the body to
promote total relaxation. Lava stones are warmed in a water bath, while the massage helps remove
blockages and stimulate the energy in your body. Long after the massage is over, you’ll feel the
beneficial glow. To increase the effect of this massage we also use exotic scented oils.
90 min – 1990 Kč

Masáž s tělovým peelingem dle výběru / Massage with body peeling
Komplexní regenerační péče těla spojená s unikátní masáží. Peeling odstraňuje odumřelé kožní buňky,
obnovuje tak pokožku a připraví Vás na následující blahodárnou masáž olejem se zvláčňujícími účinky.
Masáž zregeneruje Vaše unavené tělo a uvolní z nervového a svalového napětí. Vaše pleť a pokožka
bude sametově hebká a zdravěji vypadající. Příjemná vůně přispěje k dokonalému uvolnění. Můžete si
vybrat z různých druhů peelingu: třtinový cukr, kokos a mořská sůl.
This comprehensive body treatment is combined with massage to remove dead skin cells, restore the
skin and prepare you for a moisturising oil massage. Revitalise tired muscles and relieve nerve tension
with pleasant aromas, and leave with silky smooth skin. You can choose from different types of peel:
cane sugar, coconut or sea salt.
60 min – 1690 Kč

I

90 min – 1990 Kč

Masáže jsou k dispozici každý den v čase od 7:00 do 22:00.
Prosím, rezervujte si proceduru předem na hotelové recepci. Děkujeme!
All types of massage are available daily between 7:00 – 22:00.
Please book your massage at the front desk in advance. Thank you!

Storno podmínky / Cancellation policy
Klient má právo bezplatně zrušit nebo přesunout termín rezervace nejpozději 4 hodiny před
plánovaným začátkem masáže.
Za zrušení ve lhůtě kratší než 4 hodiny před začátkem masáže je účtován storno poplatek ve výši 50 %
ceny masáže.
Pokud se klient nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je masáž považována za
řádně poskytnutou a poskytovateli za ni náleží cena v plné výši
You can cancel or reschedule your appoitment up to 4 hours before the appoitment time with no
penalty.
If you cancel or reschedule with less than 4 hours notice, prior to the appoitment, we charge 50 % from
the price of massage.
If you don’t cancel your massage or won’t appear, we charge 100 % of the price.

