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Wellness procedury  Doba procedury CZK 

❖ Klasická masáž – částečná (záda/šíje/dolní /horní končetiny)  20 min. 700,- 

❖ Klasická masáž – celková (záda+ šíje+ dolní +horní končetiny) 50 min. 1300,- 

❖ Aromatická masáž– částečná (záda/šíje/dolní /horní končetiny) 20 min. 600,- 

❖ Aromatická masáž– celková (záda+ šíje+ dolní+ horní končetiny) 50 min. 1500,- 

❖ Medová detoxikační masáž 50 min. 1200,- 

❖ Čokoládová masáž zad 30 min. 800,- 

❖ Reflexní masáž plosky nohy 30 min. 800,- 

❖ Masáž zad pomocí baněk 20 min. 700,- 

❖ Individuální tělocvik 25 min. 700,- 

❖ Individuální tělocvik v bazénu 20 min. 700,- 

 

 

❖ Perličková koupel  20 min. 500,- 

❖ Perličková koupel s přísadou * 20 min. 700,- 

❖ Minerální koupel (karlovarská minerální sůl) 20 min. 500,- 

❖ Vinná koupel (víno+ vinný olej) 20 min. 750,- 

❖ Kleopatřina koupel (syrovátka+ mandlový olej+ med. olej/rose olej) 20 min. 830,- 

❖ Čokoládová koupel (čokoláda+ mandlový olej) 20 min. 800,- 

❖ Anticelulitidní koupel (čerstvé ovoce+ citrusový koncentrát) 20 min. 750,- 

❖ Detoxikační koupe l(okurka, mléko)  20 min. 750,- 

❖ Masážní hydroxér 20 min. 800,- 

 

* Přísady na výběr: tymián/ rozmarýn/ eukalyptus/ heřmánek/ levandule/ meduňka 

❖ Aquahydrojet 20 min. 800,- 
❖ Floating 55 min. 900,- 
❖ Parafínový zábal na ruce 15 min. 300,- 
❖ Inhalace 10 min. 250,- 
❖ Infračervené záření – solux 5 min. 200,- 
❖ Solárium 5/10/15/20 min.     100/200/300/400,- 
❖ Oxygenoterapie 55 min. 700,- 
❖ Body basic mask * 60 min. 700,- 
❖ Harmony Medic – multifunkční vana NeoQi 90 min. 1500,- 
❖ Rituál Goethe 90 min. 1600,- 
❖ Rituál Ulrika 90 min. 1600,- 

 
* Na výběr: bahno/mořské řasy/zelený čaj/med/čokoláda 



 

Aquazona & fitness (pro hotelové hosty ZDARMA)  DENNĚ 

 

Velký bazén pod hvězdným nebem 

❖ Plavecký bazén (délka 16,6 m, šířka 5,7 m, hloubka 160 cm)   08:00-20:00 

❖ Masážní bazének        08:00-20:00 

 

Malý bazén a saunový svět 

❖ Relaxační bazén s protiproudem, vodopádem a lagunou  08:00-20:00 
❖ Whirlpool         08:00-20:00 

❖ Kneippův chodník        08:00-20:00 

❖ Finská sauna (90°-100°)       15:00-20:00 

❖ Turecká parní sauna (40°- 50°)      15:00-20:00 
❖ Ruská baňa (60°-75°)       15:00-20:00 
❖ Solná parní lázeň (40°- 50°)      15:00-20:00 

 

Fitness           08:00-20:00 

 


