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Wellness centrum 

Základní informace 

Bazén a whirlpool 

Dospělí: 100 Kč (jednorázový vstup) 

Děti do 12 let: 50 Kč (jednorázový vstup) 

 

12:00 - 14:00 bazén uzavřen (sanitární přestávka) 

 

Sauny 

Finská sauna, parní sauna, infrasauna 

Dospělí: 180 Kč / 1 hodina 

Děti do 12 let: 60 Kč / 1 hodina 

Vstup nutno rezervovat na recepci wellness. 

Bazén + whirlpool + sauny 

Dospělí: 250 Kč (jednorázový vstup) 

Děti do 12 let: 90 Kč (jednorázový vstup) 

Vstup nutno rezervovat na recepci wellness. 

 

Fitness + kardiozóna 

Vstupné: 100 Kč (jednorázový vstup) 

 

Turbosolárium 

Cena: 20 Kč / 1 minuta 
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Wellness centrum 

Nabídka procedur 

Nabídka masáží 

• Klasická masáž záda, šíje, nohy, ruce 

1100 Kč / 60 minut 

• Klasická masáž záda, šíje, nohy, ruce s 

nahřátím 

1250 Kč / 80 minut 

• Dílčí masáž záda a šíje 

700 Kč / 30 minut 

• Dílčí masáž záda a šíje s nahřátím 

850 Kč / 50 minut 

• Dílčí masáž nohy 

700 Kč / 30 minut 

• Aroma masáž s olejem celková (záda, šíje, 

nohy, ruce) 

1200 Kč / 60 minut 

• Aroma masáž s olejem dílčí 

800 Kč / 30 minut 

• Masáž lávovými kameny celková 

1200 Kč / 50 minut + 10 minut relaxace 

• Masáž lávovými kameny dílčí (záda, šíje) 

950 Kč / 30 minut + 10 minut relaxace 

• Havajská masáž celková (záda, šíje, nohy) 

1200 Kč / 60 minut 

• Havajská masáž dílčí (záda, šíje) 

800 Kč / 30 minut 

• Masáž proti bolestem hlavy 

700 Kč / 30 minut 

• Relaxační masáž chodidel 

700 Kč / 30 minut 
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Wellness centrum 

Nabídka procedur 

Nabídka relaxačních rituálů 

• Rituál růže pro ženy (koupel, masáž, zábal) 

1450 Kč / 90 minut 

• Rituál cedr a santal pro muže (koupel, masáž) 

1450 Kč / 90 minut 

• Čokoládovo-kávový rituál (kávový peeling, 

čokoládová masáž, čokoládový zábal) 

1690 Kč / 90 minut 

• Ozdravné silice (solná koupel, masáž zad a 

hrudníku, zábal hrudníku) 

1290 Kč / 60 minut 

• Skořice a zázvor (masáž a zábal na formování 

postavy a zmírnění celulitidy) 

1290 Kč / 60 minut 

• Ajurvédský zábal s masáží hlavy (zábal, 

masáž) 

1290 Kč / 60 minut 

Nabídka exotických rituálů Pure Fiji 

• Tokoriki (peeling z cukrové třtiny, masáž 

horkými mušlemi, zábal s kokosovým 

máslem) 

1990 Kč / 110 minut 

• Matamanoa (masáž horkými a studenými 

lasturami, hydratace kokosovým máslem) 

1390 Kč / 60 minut 

• Kokosová vlna (tlaková masáž, masáž teplými 

kokosovými měšci, zábal s kokosovým 

máslem) 

1290 Kč / 60 minut 

• Třtinový peeling (peeling z cukrové třtiny, 

ošetření kokosovým olejem) 

990 Kč / 50 minut 
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Wellness centrum 

Nabídka procedur 

Nabídka koupelí a zábalů 

• Koupel se solí z mrtvého moře 

500 Kč / 20 minut koupel + 10 minut relaxace 

• Aromatická koupel 

500 Kč / 20 minut koupel + 10 minut relaxace 

• Rašelinová koupel 

500 Kč / 20 minut koupel + 10 minut relaxace 

• Medová koupel s mlékem 

500 Kč / 20 minut koupel + 10 minut relaxace 

• Rašelinový zábal 

400 Kč / 30 minut 

Ošetření obličeje 

• Vitamín C rozjasňující liftingový rituál  

(vyčištění pleti, manuální liftingová masáž, 

závěrečné ošetření pleti) 

                                          1790 Kč / 90 minut 

 

• Luxusní kosmetický rituál Pure Fiji 

(vyčištění pleti, peeling, masáž, maska, 

závěrečné ošetření) 

                                          1190 Kč / 60 minut 
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Wellness centrum 

Nabídka procedur 

Speciální nabídka 

• Manuální lymfatická masáž obličeje a krku 

1000 Kč / 45 minut 

• Manuální lymfatická masáž nohou 

1200 Kč / 60 minut 

• Masáž skleněnými baňkami 

1200 Kč / 60 minut 
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