APARTMÁNOVÝ KOMPLEX
(Harrachov 569, 51246, Harrachov)

REZERVACE PROCEDUR on-line

www.spaharrachov.cz
tel: +420 792 317 428

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB WWW.SPAHARRACHOV.CZ
MASÁŽE - V naší nabídce máme relaxační masáže, aromaterapeutické masáže,
reflexní masáže, regenerační masáže, indickou masáž hlavy, vyzkoušet můžete i
oblíbenou anticelulitýdovou medovou masáž. V nabídce máme i povzbuzující
REIKI masáž nebo ozdravnou masáž břicha a žaludku.

www.spaharrachov.cz
sauny a masáže v čase (od 10:00 do 20:00)
ZÁKLADNÍ CENÍK SLUŽEB PROCEDUR - bez slev a bonusů

V okolí jediný Turecký HAMMAM - Zážitková parní sauna s procedurami.
Dopřejte si jedinečný zážitek v péči o tělo i duši. Vydejte se společně s námi zpět
ke kořenům dávných starověkých kultur, ke staletími prověřené orientální tělové
proceduře, která díky jedinečným postupům ovládne všechny Vaše smysly.
LÁZEŇ V PRIVÁTNÍ KAMENNÉ JESKYNI - Čeká Vás 50 minut relaxace v
bylinkových koupelích v privátním prostoru s vířivou vanou. Ve dvou napuštěných
bylinných koupelích si užijete pohodu a osvěžení zároveň. Součástí procedury
jsou i 2 nahřátá lehátka pro prohloubení pocitu pohody celého těla.
Doporučujeme oblíbenou proceduru, “Omlazující kokosovou koupel královny
Kleopatry”, kdy pro Vás rádi připravíme lázeň 400 litrů v kokosovém oleji a mléku.
SOLNÁ JESKYNĚ - Udělejte něco pro své zdraví a navštivte naši solnou jeskyni.
Kapacita solné jeskyně je max 6 osob. Dětem do 16 let je vstup povolen pouze v
doprovodu osoby starší 18 let. V solné jeskyni panuje unikátní klima, vyznačující
se svou vysokou bakteriologickou čistotou, se silně mikro a makro elementy
nasyceným záporně ionizovaným vzduchem s vlhkostí 50 – 70 % a teplotou okolo
20 – 23 stupňů Celsia. Toto klima je srovnatelné s klimatem na volném moři za
silné bouře, kdy je vzduch stejně nasycen jako v naší jeskyni. Kromě pro člověka
velmi důležité záporné ionizace, je vzduch "přesycený" sloučeninami jódu,
vápníku, hořčíku, sodíku, brómu a dalšími, které jsou nevyhnutelnými složkami
pro správnou činnost lidského organismu. Tyto vlastnosti jeskyně příznivě působí
na náladu, energii, obranyschopnost a zdraví a to na lidi jak dospělé, tak i na děti.
UNIKÁTNÍ KOMPLEX 3 SAUN A ODPOČINKOVÉHO SOLNÉHO TEPIDARIA
Zažijte 60-120 minut relaxace ve třech druzích saun a v relaxačním solném
tepidariu. K dispozici je parní Hammam, finská sauna 92 st. a Herbal sauna 62 st.
Komplex saun je spojený s odpočinkovým solným Tepidariem a volně lze mezi
procedurami procházet. Do saun je zákaz vstupu osob mladších 12-ti let a všem
domácím mazlíčkům.

(20220703 - iz05)

(12+) GROTTA - vstup do saun a odpočinkového Tepidaria - 60 minut

450,- Kč

(12+) GROTTA - vstup do saun a odpočinkového Tepidaria - 120 minut

700,- Kč

Solná jeskyně v budově E - osoba starší 10 let - pobyt 60 minut

200,- Kč

Solná jeskyně v budově E - osoba mladší 10 let - pobyt 60 minut

60,- Kč

Masáž dle výběru (30 minut) - relaxační, aromatická, rehabilitační

560,- Kč

Masáž dle výběru (50 minut)

960,- Kč

Relaxační procedura pomocí lávových kamenů

1680,- Kč

Privátní relaxační koupele - kompozice bylinné vany a vířivky / 60 minut

650,- Kč

Luxusní omlazovací kokosová koupel královny Kleopatry

950,- Kč

PRIVAT SPA pro 2-4 osoby (20:30-22:30)
120 minut relaxace ve vířivé vaně, aroma koupel, nahřátá relaxační
lehátka, volný pobyt v saunách a v odpočinkovém solném tepidariu.
Celý prostor je uzavřen pro veřejnost a je k dispozici pouze PRIVATU

REZERVACE PROCEDUR on-line

www.spaharrachov.cz
tel: +420 792 317 428
PROVOZOVATEL: I4U21 s.r.o. , IČ: 07466382 www.i4u21.cz

3500,- Kč

