Wellness & spa centrum
WELLNESS & SPA CENTRUM
Objevte výjimečný svět uvolnění a relaxace v unikátním dvoupatrovém wellness & spa centru,
který je rozdělen do tří částí AQUA ZONE, SPA a PRIVÁTNÍ WELLNESS.
AQUA ZONE
Představuje víceúčelový bazén vybavený relaxační částí s atrakcemi, whirlpool a Aqua bar.
Bazén
velikost 16,5 x 8m, teplota vody 30°C | 2 plavecké dráhy | integrovaný whirlpool |masážní
trysky | masážní lehátko a lavice | chrlič | kruhové vzduchové masáže | stěnová masáž |
brouzdaliště s fontánou | relaxační whirlpool, teplota vody 33°C | relaxační lehátka
Aqua bar
Co v našem pojetí znamená Aqua bar? Posezení na barových židlích ve vodě 32°C za pultem
s obsluhou, relaxace na lavicích ve vodě u barového pultu s výhledem na jedinečný design
wellness centra, míchaný drink a příjemná konverzace s barmanem.
SPA
Dvoupatrové wellness, které má svou vnitřní i jedinečnou venkovní část – střešní whirlpool, Vám
nabídne mnoho procedur maximálního vyžití.
Střešní whirlpool
Whirlpool s celoročním provozem včetně odpočinkových ploch v přírodní zeleni s otevřeným
výhledem na oblohu a teplotou vody 34°C. Rezervujte si střešní whirlpool pro soukromou
společnost až 8 osob v době od 21:00 do 05:00 hod. Dopřát si můžete i láhev sektu s ovocem.
Inhalační solná lázeň
Inhalování minerálních solí rozptýlených v prostoru stimuluje krevní oběh a zmírní dechové
potíže, sůl očistí kůži. Teplota vzduchu 36°C | 45 – 70% RH vlhkosti
Ledová studna
Pro ochlazení v ledových studnách se používají malé kousky ledu vyráběné z čerstvé vody.
Aroma parní lázeň
Do prohřáté a velmi vlhké místnosti jsou vháněny aromatické esence, které mají podle svého
zaměření příznivé účinky na dýchací cesty a pokožku, přispívají k regeneraci svalstva a zmírňují
celkovou únavu. Teplota vzduchu 45°C | 100% RH vlhkosti
Kneippovy lázně
Léčebná kúra spočívá v procházení speciálními bazénky, kterými protéká studená a teplá voda.
Tato terapie pozitivně působí na krevní oběh, prokrvení končetin a zároveň vede k otužování.
Laconium
Tato nízkoteplotní sauna je vhodnou alternativou pro ty, jejichž krevní oběh nemůže být
vystaven zátěži v klasické sauně. Teplota vzduchu 60°C | 27 – 70% RH vlhkosti
Tepidárium
Je to místnost, kde teplo sálá z vyhřívaných stěn, podlahy a lavic do vnitřního prostoru.
Teplota vzduchu 46°C | 27 – 70% RH vlhkosti
Bylinková lázeň
Směs páry a vonných esencí napomáhá k uvolnění psychického i fyzického napětí, působí příznivě
na dýchací cesty a pokožku. Teplota vzduchu 60°C | 25% RH vlhkosti
Zážitkové sprchy
Relaxační účinky jsou podpořeny masážními tryskami a světelnými efekty.
Finská sauna
Sauna posiluje obranyschopnost organismu, čistí pokožku a pomůže Vám odstranit stres,
psychické vypětí nebo nespavost. Teplota vzduchu 90°C | 15% RH vlhkosti

Masáže & rituály & procedury
PRIVÁTNÍ WELLNESS
Máte rádi své soukromí? Pak je tu pro Vás luxusní privátní část wellness centra
pro max. 4 osoby. Prostory privátního wellness navazují na masérnu. Nevšední relaxaci s
kouzlem půlnoční relaxace ve dvou si můžete vychutnat také od 21:00 do 05:00 hod.
Dopřejte si masáž, láhev sektu a ovoce či drinky z nabídky Aqua baru. Rezervace předem.
masážní sprcha | masážní vana | parní lázeň | masážní stůl | odpočívárna | TV
Prohlédněte si wellness & spa centrum v 3D.
Kompletní ceník zde.
MASÁŽE
Udělejte si na sebe čas a přijďte k nám vybočit z každodenní šedi běžných dnů. Zakuste
na svém těle téměř čarovnou péči vyškolených rukou a dotkněte se nezapomenutelných
relaxačních a ozdravných zážitků.
klasická masáž zad a šíje | klasická masáž celého těla | sportovní masáž | masáž lávovými
kameny | aromamasáž | filipínská masáž FMK | indická masáž hlavy, šíje, ramen a obličeje
| masáž baňkami | moxování | masáž chodidel | masáž šíje | masáž nohou a chodidel
RITUÁLY PURE FIJI
Využijte naší nabídky unikátních rituálů čerpajících zkušenosti z panenského ostrova Fiji
a využívajících 100% přírodní kosmetiku PURE FIJI. Při vybraných rituálech se k relaxaci užívají
horké a studené lastury či mušle, horké kameny nebo krystalky cukrové třtiny. Vaše pokožka
je hydratována luxusními exotickými olejíčky či kokosovým máslem.
rituál Tokoriki | rituál Matamanoa | rituál Fiji | cukrový vánek z ráje
KOSMETICKÉ PROCEDURY
Galvanické ošetření pleti
Procedura Vám zajistí zpevnění pleti a její hydrataci, vyhlazení a nadzvednutí požadovaných,
částí obličeje, rozproudění lymfy, celkovou regeneraci pokožky, zmírnění kruhů a váčků
pod očima. První účinky procedury jsou zjevné již po první proceduře. Tato kosmetická
procedura využívá galvanického proudu, díky němuž vznikne vibrace a uvolní se nečistoty,
které žehlička vytáhne ven z pleti. Ošetření v několika fázích: dokonalé vyčištění pleti,
postupné vtláčení výživy až do 3. kožní vrstvy, korektura vrásek prostřednictvím
galvanizační žehličky a nanesení zpevňujícího krému.
Brusinkové zábaly - oživení, ochrana a omlazení
Léčivé účinky brusinek jsou známy již po staletí. Zázračné vlastnosti brusinek se skrývají
v antioxidantech, které chrání buňky organismu a působí proti bakteriím. Zábaly působí
jako regenerační léčba k posílení cév a ochraně kůže před stárnutím, pro pleť kuřáků
a zralou pleť bez vitality se sklonem k pigmentaci.
Ošetření těla a pleti výtažkem z kozího mléka - úleva a regenerace
Účinky kozího mléka znali již staří Římané, kdy kozí mléko bylo považováno za "elixír krásy
a dlouhověkosti" a bylo velmi ceněné. Kozí mléko má blahodárné účinky zejména na citlivou
a alergickou pleť. Blahodárně působí na pleť vyžadující omlazení a regeneraci pro suchou,
citlivou pleť se sklonem k olupování jako pomoc při podráždění a opálení.

