Ceník platí od 1.5.2020

BAZÉN A WELLNESS
HOTEL GALANT LEDNICE

NABÍDKA A CENÍK

HOTEL GALANT LEDNICE
on-line rezervace: www.galant.cz ¬ mail: lednice@galant.cz ¬ tel.: 519 340 130

BAZÉN • VSTUPNÉ
Celodenní provoz
Hoteloví hosté (ubytovaní)
Dospělí
Děti do 15 let

zdarma
70,- Kč / osoba
40,- Kč / osoba

Provozní doba
V případě pěkného počasí
Denně

10 - 18 hod.

MASÁŽE
Klasická masáž

550,- / 950,- / 1.250,- Kč

(25 min. / 55 min. / 85 min.)
Účinky masáže jsou především uklidňující a uvolňující, a proto je doporučeno je několikrát opakovat. Masáže patří ke starším
léčebným metodám a jsou vhodné při léčení a doléčení, ale také při prevenci některých chorob. Masáže působí proti únavě,
posilují zdraví a napomáhají regeneraci organismu. Masáž má účinek na většinu částí lidského těla. Především je to kůže,
podkožní vazivo, lymfa, svalstvo, nervy, srdce, cévy, dýchací aparát, klouby, šlachy, vnitřní orgány a některé žlázy.

Aroma nebo bio masáž

600,- / 1.000,- / 1.300,- Kč

(25 min / 55 min. / 85 min.)
Jedná se o relaxační masáž s použitím éterických olejů dle výběru. Rostlinné silice patří mezi aromatické látky, které působí
na organismus vjemem vůně a také biologickou aktivitou na různé orgány v těle. Tato masáž příznivě ovlivňuje krevní oběh,
nervový a trávicí systém.

Masáž lávovými kameny

990,- Kč

(55 min.)
Lávové kameny jsou čediče vulkanického původu. Mají mimořádně silnou energetickou vibraci. Výborně akumulují teplo. Masáž
lávovými kameny je jednou z nejlepších terapií poskytující relaxaci a regeneraci organismu. Provádí se za pomocí speciálních
masážních hmatů, teplých lávových kamenů a teplého oleje. Kombinace tepla, dotyku a vůně ji právem řadí mezi královny
masáží a pro klienta se stává nezapomenutelným zážitkem.

Indická masáž hlavy

550,- Kč

(25 min.)
Indická antistresová masáž hlavy. Ulevuje od napětí a každodenního stresu. Na hlavě je mnoho nervových zakončení, proto je
masáž hlavy vnímána jako báječný a slastný zážitek. Zlepšuje též kvalitu vlasů. Navodí maximální relaxaci a uvolnění.

Reflexní masáž chodidel (plosky)

600,- Kč

(25 min.)
Reflexní terapie je jedna z nejstarších přírodních léčebných metod vůbec. Její stáří se stejně jako u akupunktury odhaduje
kolem 5 tisíc let. Tato metoda vychází ze známé skutečnosti, že na všech zakončeních těla jsou zároveň nervová zakončení.
Znamená to tedy, že na chodidlech jsou reflexní plosky všech orgánů lidského těla. Reflexní masáž podporuje odstranění škodlivých látek, zmenšuje bolesti a harmonizuje činnost orgánů. Odstraňováním bloků reflexních drah ovlivňuje chod celého organismu.

HOTEL GALANT LEDNICE
on-line rezervace: www.galant.cz ¬ mail: lednice@galant.cz ¬ tel.: 519 340 130

RITUÁLY • ART OF SPA •
Jedinečná hodinu a půl trvající intenzivní procedura začíná celotělovým peelingem, následuje celotělová masáž a závěrečný zábal. Rituál je blahodárný pro uvolnění svalů i na zvláčnění, hydrataci a regeneraci vaší pokožky.
Vybrané kombinace aplikovaných látek působí na organismus během masáže nejen svojí vůní, ale také biologickou aktivitou. Vaše pokožka se bude cítit jako v sedmém nebi.

Hroznový Anti-age rituál

1.450,- Kč

(90 min.)
Už Egypťané před tisíci lety poznali, že hrozny i víno skrývají překvapivě silné látky pro uchování „věčného mládí“. Aktivní látky:
extrakt z hroznů (zdroj přírodních antioxidantů zvlhčujících a regenerujících pokožku), hroznový olej (bohatý zdroj vitamínů
stimuluje přirozené funkce pokožky), algináty (přírodní polysacharidy pro intenzivní zvlhčení a detoxikaci), bílá hlína (čistí
pokožku, odstraňuje a vyplavuje nečistoty), červená hlína (extrémně bohatá na minerály), extrakt z pupečníku asijského (pro
zpevnění a vyhlazení pokožky)

ZÁBALY
Parafínový zábal

200,- / 350,- Kč

(ruce 30 min. / chodidla 30 min.)
Parafínový zábal je velmi příjemná, účinná aplikace teplého kosmetického parafínu. Dochází k lokálnímu prohřátí, prokrvení a
hydrataci ošetřené pokožky, zvyšuje pevnost a pružnost kůže.

PRIVÁTNÍ KOUPELE
Hydromasážní vany podporují krevní oběh a hluboké prohřátí organismu, uvolňují svalové napětí a jsou tak skvělým prostředkem pro relaxaci. Zažijte tu pravou romantiku v rámci privátních koupelí; v našem wellness centru
najdete dvě privátní místnosti s hydromasážními vanami pro 2 osoby.
Užijte si nerušené chvíle v soukromí. Připravili jsme pro vás několik balíčků s různými vůněmi a doplňkovými službami.

GALANT koupel

1.250,- Kč

(60 min.)
Na výběr z aroma: citrus, levandule a hrozny
Uvedená cena je za pronájem místnosti (kapacita: 2 osoby). Jedná se o koupel v privátní hydromasážní vaně s aroma dle
vlastního výběru.
V ceně je zahrnuta 1× lahev vína + mandle.

DELUXE koupel

1.650,- Kč

(60 min.)
Na výběr z aroma: citrus, levandule a hrozny
Uvedená cena je za pronájem místnosti (kapacita: 2 osoby). Jedná se o koupel v privátní hydromasážní vaně s aroma dle
vlastního výběru.
V ceně je zahrnuta 1× lahev sektu + občerstvení.
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