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WELLNESS

WELLNESS CENTRUM

WELLNESS PROCEDURY

Prožijte chvíle harmonie a relaxu v našem luxusním wellness centru. To vše v podmanivém prostředí zdejší přírody, se 
kterou je hotel dokonale propojen. Moderní prostory Vás zvou ke chvílím svátečního odpočinku pro tělo i duši. Naše 
bohatá nabídka wellness služeb a rituálů je tu pro Vás. Budete se zde cítit pohodlně a načerpáte energii na další dny. 
Připraveno je veškeré zázemí, při vstupu dostanete osušku a prostěradlo, k dispozici jsou kosmetické a hygienické 
potřeby. Samozřejmostí je bylinkový čaj a voda s citronem.
Wellness centrum je bezplavkové a je k dispozici i neubytovaným hostům.

Útulné a nádherně provoněné wellness nabízí báječný relax ve finské sauně, parní lázni s aromaterapií, ochlazovacím 
bazénku, na vodních postelích a v odpočinkové místnosti. Venkovní vířivku pod širým nebem nebudete chtít opustit.

Nechte se hýčkat! Vybrat si můžete z bohaté nabídky wellness procedur v podobě masáží, tělových zábalů, rituálů  
a peelingů. Věříme, že každý si z naší nabídky služeb vybere tu, při které zapomene na každodenní shon a stres. I ten 
nejnáročnější den, který zakončíte odpočinkem v našem wellness centru, se stane krásnou součástí Vašeho života. 
Věnovat se Vám bude kvalifikovaný a zkušený personál, který je připraven udělat maximum pro Vaše pohodlí.
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MASÁŽE 

Délka masáže: 30 minut  

Cena: 690 Kč 

Masáž hlavy a šíje

Antistresová masáž hlavy příjemně odstraňuje bolesti hlavy, napětí v šíji  

a ramenou. Zklidňuje mysl, ulevuje očím a podporuje růst vlasů. Skvělá volba 

při sedavém a stresovém zaměstnání.

Délka masáže: 30 minut  

Cena: 590 Kč 

Masáž chodidel

Vedle pohádkového pocitu má masáž za cíl stimulaci vnitřních orgánů skrze 

reflexní body chodidel.

Délka masáže: 30 / 45 / 60 minut  

Cena: 590 / 750 / 980 Kč 

Klasická masáž

Klasická švédská masáž, která uvolňuje svalovou i psychickou únavu. 

Odstraňuje svalové spasmy. Celková masáž zahrnuje masáž dolních končetin, 

zad, šíje a paží. Masáž v částečném rozsahu zahrnuje buď masáž dolních 

končetin, nebo zad a šíje.
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Délka masáže: 30/ 60 minut  

Cena: 590 / 980 Kč 

Sportovní masáž

Masáž uvolňuje ztuhlé nebo namožené svaly před nebo po náročném fyzickém 

výkonu. Hmaty hlubší s tepáním a třesením.

Délka masáže: 60 minut  

Cena: 1.090 Kč 

Masáž lávovými kameny

Masáž celého těla horkými lávovými kameny. Uvolňuje napětí v těle, mírní 

bolest, harmonizuje vnitřní energie a pročišťuje mysl.

Délka masáže: 60 minut  

Cena: 1.190 Kč 

Masáž našeho údolí

Klasická masáž v kombinaci s lávovými kameny.

Délka masáže: 45 minut  

Cena: 950 Kč 

Masáž vonnými svíčkami

Relaxační masáž speciálními masážními svíčkami. Aromatizovaný horký vosk 

s jasmínem.
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Délka masáže: 30 / 60 minut  

Cena: 690 / 1.090 Kč 

Konopná masáž

Vysoce účinná přírodní terapie. Díky účinkům 100% konopného oleje se řadí 

mezi relaxační a zároveň ozdravné masáže. Pro maximální využití účinku se 

provádí masáž celková.

Délka masáže: 30 / 60 minut  

Cena: 650 / 1.050 Kč 

Aromaterapeutická masáž

Klasická relaxační masáž esenciálními vonnými oleji, které dodávají výživu Vaší 

pokožce a prostřednictvím vůní ovlivňují Vaše emoce.

Délka masáže: 40 + 20 minut  

Cena: 1.090 Kč 

Konopná masáž + zábal

Vysoce účinná relaxační masáž konopným olejem obohacená o uvolňující 

konopný zábal.

Délka masáže: 30 / 60 minut  

Cena: 745 / 1.090 Kč 

Čokoládová masáž

Základem ošetření je rozehřátá pravá čokoláda. Kakao v čokoládě obsahuje 

antioxidanty, které působí proti stárnutí, dále pak vitamíny, minerály, koenzymy 

a nukleové kyseliny.
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RITUÁLY 

Délka rituálu: 80 minut  

Cena: 1.290 Kč 

Konopný rituál

Zábal z bambuckého másla s konopným olejem v prohřívací dece, následuje 

celotělová relaxační masáž konopným olejem. Tato procedura hydratuje 

pokožku, působí protizánětlivě a regeneračně, podporuje hojení ran, lupénky, 

ekzému, akné. Zpomaluje proces stárnutí, uvolňuje ztuhlé klouby a svalstvo.

Délka rituálu: 80 minut  

Cena: 1.290 Kč 

Čokoládový rituál

Peeling těla cukrovým scrubem s kakaem, následuje relaxační čokoládová 

masáž a zábal. Kakao v čokoládě má blahodárný vliv svým obsahem 

antioxidantů, vitaminu A, E, minerálů a koenzymů. Vyživující procedura, působí 

proti stárnutí, vylepšuje vzhled pokožky – dodává jí jemnost a hebkost.

Délka rituálu: 60 minut  

Cena: 1.150 Kč 

Léčivé dary Země

Prohřívací koupel nohou s tymiánovou esencí doprovázená lehkou masáží 

ramen a šíje, promačkání reflexních bodů. Horský peeling s tymiánem připraví 

pokožku na uvolňující reflexní masáž dolních končetin.
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Délka rituálu: 60 minut  

Cena: 1.195 Kč 

Bio kokosová podzimní péče

Peeling zad a nohou zezadu s kakaovými slupkami a bio kokosovým olejem, 

následuje aroma masáž zad a nohou zezadu, zakončená ošetřením těla bio 

kokosovým olejem, jehož exotická vůně umocní relaxační zážitek.

Délka rituálu: 60 minut  

Cena: 1.150 Kč 

Obličejový rituál Voňavá krása

Odlíčením pleti a dočištěním růžovou vodou je pleť připravená na masáž obličeje 

a dekoltu bio kokosovým olejem, který je bohatý na přírodní antioxidanty. Maska 

z jílu pleť vyživí a zregeneruje. Po závěrečném ošetření pleťovým krémem je 

pleť zářivá a hebká.

Délka rituálu: 80 minut  

Cena: 1.290 Kč 

Listy podzimu

Cukrový peeling s tymiánem nachystá pokožku pro následný zábal z tymiánové 

esence a bambuckého másla. Po zábalu provede masér masáž zad a nohou 

zezadu. Blahodárné účinky tymiánu zanechají pokožku nádherně vyhlazenou, 

hydratovanou a jemnou, působí na celulitidu a strie.
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Délka rituálu: 80 minut  

Cena: 1.440 Kč 

Rituál Marakéšského harému

Tato luxusní a smyslná orientální péče odstraňuje odumřelé kožní buňky  

a zanechává pokožku zářivou, voňavou a hedvábně jemnou. Speciální  

harémový peeling vyhladí pokožku a naladí tělo na aromaterapeutickou 

santalovou masáž zad a nohou zezadu. Účinky terapie jsou umocněny 

hřebíčkovým zábalem, který je považován za afrodiziakum. Jeho aroma 

probouzí naše smysly, jeho léčivé účinky jsou ověřeny při revmatických 

bolestech kloubů a dýchacích potížích.

Délka rituálu: 80 minut  

Cena: 1.290 Kč 

Zimní snění

Peeling na cukrové bázi se silicemi hřebíčku, pomeranče a ylang ylang Vaše 

tělo zregeneruje a zvláční. Bambucké máslo s hřebíčkem v zábalu uvolňuje 

svalové napětí, prohřívá a navozuje zimní náladu. Závěrečná aromaterapeutická 

masáž zad a nohou zezadu s esencí ylang ylang navodí celkovou harmonizaci.
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Hřebíček, tymián, skořice 

Čokoládový

Medový 

Konopný 

Mořská sůl s pomerančem

Černý jíl

Medový

Konopný

Černý jíl

Délka zábalu: 20 minut  

Cena: 390 Kč 

Délka zábalu: 20 minut  

Cena: 450 Kč 
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KLASICKÉ TĚLOVÉ ZÁBALY

TĚLOVÉ ZÁBALY S TERMOTERAPIÍ
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Zábaly infradeka

Hřebíček, tymián, skořice v termovaku

Čokoládový v termovaku

Medový v termovaku

Konopný v termovaku

Mořská sůl s pomerančem v termovaku

Černý jíl v termovaku

Peeling Horský

Peeling „Listy podzimu“ 

Peeling „Harémová Marakéšská směs“

Peeling Medový

Délka zábalu: 20 / 40 minut  

Cena: 450 / 650 Kč 

Délka peelingu: 40 minut  

Cena: 730 Kč 
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TĚLOVÝ ZÁBAL V TERMOVAKU

TĚLOVÝ PEELING
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CENÍK WELLNESS CENTRA

400 Kč

1.500 Kč

2.500 Kč

100 Kč

100 Kč

6.000 Kč

Věrnostní program - permanentky

Vstup na 2 hodiny  
(včetně zapůjčení osušky a prostěradla do sauny)

5 vstupů do wellness centra na 2 hodiny

10 vstupů do wellness centra na 2 hodiny

Každých započatých 30 minut navíc

Záloha na klíč od skříněk a vstupních dveří  
(pouze v hotovosti)

Privátní rezervace na 2 hodiny  
(vztahuje se na celé wellness centrum, max. 20 osob)

Poznámky:
*Wellness centrum je bezplavkové a je k dispozici i neubytovaným hostům.
*V ceně vstupu – uzamykatelná skříňka, osuška, prostěradlo, hygienické potřeby, pitný režim.
*Částečná rezervace (whirlpool / sauna / parní lázeň) není možná.
*Permanentka je přenosná s platností 6 měsíců od data vystavení.
*Děti od 15 let pouze po předchozí domluvě.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE HOTELOVOU RECEPCI na e-mailu:  
recepce@bozenov.cz, tel. 583 411 299.

NEKONEČNÝ RELAX  
V NÁDHERNÉM PROSTŘEDÍ

Prožijte chvíle harmonie a relaxu  
v našem luxusním wellness centru. 
To vše v podmanivém prostředí zdejší 
přírody, se kterou je hotel dokonale 

propojen.

Moderní prostory Vás zvou ke chvílím 
svátečního odpočinku pro tělo i duši. 
Naše bohatá nabídka wellness služeb  

a rituálů je tu pro Vás.

Budete se zde cítit pohodlně a načerpáte 
energii na další dny. Připraveno je 
veškeré zázemí, při vstupu dostanete 
osušku a prostěradlo, k dispozici jsou 

kosmetické a hygienické potřeby.

Samozřejmostí je bylinkový čaj a voda  
s citronem.

Wellness centrum je bezplavkové a je  
k dispozici i neubytovaným hostům.



DĚKUJEME

www.bozenov.cz


