Silvestr 2018 –wellness pobyt
4 Noci (5 dní) Kč 7650,- nebo 3 Noci (4 dny) Kč 6490,Wellness pobyt pro 2 osoby s polopenzí a Silvestrovským večerem.
V ceně pobytu:
Welcome drink na recepci hotelu při příjezdu.
Ubytování ve dvou-čtyřlůžkovém pokoji s polopenzí.
Polopenze je servírována dle výběru z nabídky – 3 chodové menu.
31.12.2018 Silvestrovský večer: 4 chodové menu, Program s živou hudbou,
23:00hod 2.večeře formou bohatého rautu, půlnoční přípitek- sklenka sektu.
1.1.2019, 18:00 hod. tradiční ohňostroj s hudbou v zámecké zahradě.
Wellness centrum: Neomezený vstup do wellness centra 29.12. a 30.12. v čase od
11:00 do 18:00 hod.
vířivá vana - procedura s vonnými esencemi
finská sauna –procedura s vonnými esencemi
infrasauna s ionizérem a relaxační hudbou
wellness lehátka pro odpočinek
Pozdní check-out 1.1.2019 – do 20:00 hodin. (v 18:00 se koná Novoroční ohňostroj)

Pro naše děti
Děti 0- 2,99 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu
Děti 3- 12 let Kč 350,-/noc se snídaní nebo Kč 490,-/noc s polopenzí.
(pro děti s polopenzí je v ceně 31.12.2018 3chodové menu a raut)
V hotelové restauraci – dětský koutek
Další slevy v rámci pobytu
10% sleva na doplňkové procedury uvedené na další stránce(rezervace času nutná předem)
10% sleva na privátní využití wellness na 60 min.(Mimo časy neomezeného využití. Rezervace nutná
předem)

Nabídka doplňkových masáží
Masáž lávovými kameny

90 min.

Kč 720,-

(Masáž lávovými kameny je starodávná, mýtická čínská masáž. Kameny se nahřejí a poté se teplé
přikládají na tělo. Současně probíhá masáž částí těla horkým olejem a dvěma většími kameny. Masáž vede k absolutní
relaxaci.Zažijete pocit naprostého uvolnění a harmonie.Je jednou z nejlepších terapií k odstranění vnitřního stresu.Pomáhá
odstraňovat blokace na důležitých bodech a rozproudí energii ve Vašem těle. Teplo z kamenů uvolňuje ztuhlé svaly, bloky, křeče. Uleví
od bolesti v kloubech, reguluje trávení a zrychluje metabolismus. Odplavuje škodlivé látky z tkání, napomáhá ke správné funkci
lymfatického systému, jater a ledvin.)

Relaxační masáž zad a šíje

40 min.

Kč 590,-

(Ruční relaxační masáž vedoucí k celkovému uvolnění svalstva zad a šíje pomocí aromatických masážních olejů. Během masáže jsou
používány vonné svíčky a relaxační hudba vedoucí k celkovému psychickému uvolnění a relaxaci.)

Relaxační masáž horních/dolních končetin
/550,-

30/45 min.

Kč 320,-

30 min.

Kč 580,-

(Ruční masáž vedoucí k úlevě a prevenci bolesti rukou, předloktí a karpálních tunelů.)

Galvanické lázně

(Ošetření galvanickou žehličkou, jež vydává galvanické impulsy, které rozproudí a aktivují lymfu. Zbavuje tělo odpadních látek,
vhodné na otoky a ulevuje znatelně od bolesti svalů. Ošetření není vhodné pro zákazníky s kardiostimulátorem nebo kovovým
implantátem v ošetřované oblasti. Délka ošetření závisí na velikosti ošetřované oblasti .)

Reiki

60 min.

Kč 650,-

(Reiki = Usui reiki je uznávaná metoda alternativní medicíny. Pokládáme dlaně na tělo či do aury a necháme energii skrze ruce volně
proudit. Zákazník si bere přesně tolik energie, kolik potřebuje k harmonizaci a probuzení přirozených samoléčebných procesů. Reiki
zlepšuje kvalitu života, spánek, psychickou i fyzickou kondici, odbourá stres, pomáhá lidem se najít, duchovně růst, léčí traumata a
křivdy. )

Reflexní masáž plosek nohou

30 min.

Kč 390,-

(Ruční masáž plosek nohou s použitím cílené akupresury na jednotlivé body k odstranění různých zdravotních potíží a vnitřního
stresu. Po nahřátí chodidel v teplé vodě s přísadou vonných solí dochází k samotné masáži bez použití krémů pro zachování
dýchatelnosti pokožky.)

Ruční lymfatická masáž se skořicovým zábalem

120 min.

Kč 890,-

( Tato speciální masáž obnovuje a zvyšuje oběh lymfy. Lymfatický systém nemá svojí pumpu. Pokud nepracuje, nebo je její činnost
zpomalena, zůstávají zbytky látkové výměny v tkáních a tukové buňky zvyšují svůj objem, vytvářejí se tukové polštářky, pomerančová
kůže a otoky. Samotná masáž trvá 90 minut, následuje skořicový zábal na 30 minut.)

Bahenní zábal s mořskou řasou nebo se skořicí(anticelulitidový)60 min.

Kč 580,-

Obsažené aktivní látky, především skořice, napomáhají k prohřátí a podporují prokrvení pokožky a odbourávání podkožního tuku na
problémových partiích.
Bahenní zábal s mořskou řasou se aplikuje na požadovanou část těla. Konkrétní část těla se připraví na zábal masírováním
masážní rukavicí, poté je naneseno samotné bahno, zakryto folií působením 30. min. opláchnutí bahna a nakonec ošetření
krémem. Po působení bahenního zábalu je doporučeno jeden den nepoužívat mýdlo kvůli maximálnímu využití léčebného
efektu.
Bahenní zábal se skořicí se aplikuje na nohy a hýždě, předchází mu 15. min. peelingová masáž dolních končetin,nanesení
bahenního zábalu se skořicí a zabalení do folie -odpočinek na 30.min. Opláchnutí zábalu a nanesení zpevňujícího krému.)

Při objednání doplňkových masáží bude z ceny odečteno 10% v rámci slevy u pobytového
balíčku

