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Masáže a terapie
mobilizační
klasická 25 min 550 Kč
klasická 55 min 990 Kč
klasická 85 min 1 485 Kč
masáž s přidanými technikami 55 min 1 200 Kč
reflexní 25 min 600 Kč
přikládání baněk , navíc ke zvolené masáži 20 min 500 Kč
jemné mobilizační techniky 55 min 1 300 Kč
breussova masáž 55 min 1 300 Kč
dornova metoda 55 min 1 300 Kč
uvolňující
masáž horkými kameny 55 min 1 300 Kč
čokoládová 55 min 1 300 Kč
čokoládová s čokoládovým zábalem 85 min 1 800 Kč
thajská 55 min 1 300 Kč
havajská masáž Lomi-lomi 55 min 1 300 Kč
ajurvédská masáž 55 min 1 300 Kč
indická masáž hlavy 25 min 600 Kč
indická masáž hlavy  v solné jeskyni 55 min 1 500 Kč
čínská energetická 55 min 1 300 Kč
čistící
lymfatická masáž 55 min 1 100 Kč
medová detoxikační 55 min 1 300 Kč
medová ( 55 min) se zábalem 85 min 1 800 Kč
anticelulitidová 55 min 1 300 Kč
anticelulitidová procedura se zábalem 85 min 1 800 Kč
anticelulitidová procedura (5x85min) 8 000 Kč
kinesiotaping
základní aplikace 20 min 600 Kč
tape - lymfa 55 min 1 100 Kč
ostatní
masáž dětí a kojenců 25 min 550 Kč
reiki 55 min 1 300 Kč
Koupele  
20 minut koupel a 20 minut odpočinek
perličková 40 min 580 Kč
pivní, čokoládová, vinná, medová, rašelinová, bahenní, Kleopatřina 40 min 700 Kč
se soli  z Mrtvého moře, se soli z Karlových Varů, s mořskými řasami 40 min 700 Kč
bylinná dle výběru 40 min 700 Kč
Zábaly 
celé tělo  
provedení procedury a následně 20 minut pobyt v zábalu
sladký čokoládový 45 min 980 Kč
omlazující syrovátkový 45 min 980 Kč
prohřívací rašelinový 45 min 980 Kč
detoxikační medový 45 min 980 Kč
mineralizující z mořského bahna  45 min 980 Kč
zahřívací jogurtovo pepřový 45 min 980 Kč

Ceník služeb
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obličej  - maska
čokoládová nebo jogurtovo - medová 30 min 980 Kč
Peelingy  
provedení procedury a následně 20 minut pobyt v zábalu
medový s vločkami 55 min 1 800 Kč
solný peeling 55 min 1 800 Kč
čokoládový s kakaovými slupkami 55 min 1 800 Kč
kávový s třtinovým cukrem 55 min 1 800 Kč
mořské řasy s bahnem 55 min 1 800 Kč
Zážitkové balíčky
MY DVA 180 min 6 100 Kč
1xsolný nebo medový peeling 
1xsolný nebo medový peeling
1x masáž horké kameny nebo lomi-lomi ( 55 minut)
1x masáž klasika ( 55minut)
2 osoby -  solná jeskyně privát - 45 minut
2x prádlo - župan, ručník, prostěradlo
ČOKOLÁDOVÝ SEN 120 min 3 800 Kč
čokoládový zábal
čokoládová maska na obličej
čokoládová koupel 
masáž horkými kameny ( 55 minut)
prádlo - župan, ručník, prostěradlo
Rádi vám naceníme balíčky dle vašeho přání.
Sauna nebo wellness - privátní 
sauna oddělená, s ochlazovacím bazénkem - 2 osoby 90 min 1 500 Kč
každá další započatá hodina 60 min 500 Kč
další osoba navíc, celkový max. počet 4 osoby 250 Kč

privátní wellness do 16:00, cena pro max.4 osoby 90 min 4 000 Kč
privátní wellness od 16:00, cena max. pro 4 osoby 90 min 5 000 Kč
privátní wellness - každá další započatá hodina 1 000 Kč
každá další osoba 250 Kč
Wellness 
bazén, sauna, pára, vířivka, odpočívárna 90 min 350 Kč
 dospělí, 10:00 (15:00) - 16:00, v ceně prostěradlo a osuška

bazén, sauna, pára, vířivka, odpočívárna 90 min 400 Kč
 dospělí, 16:00 - 21:00, v ceně prostěradlo a osuška

bazén, sauna, pára, vířivka, odpočívárna 90 min 280 Kč
 děti 7-18 v doprovodu dosp. osoby, do 18:00, v ceně osuška

děti do 6 let v doprovodu dosp. osoby,  do 18:00, v ceně malý ručník 90 min 250 Kč

senioři nad 65 let a ZTP, 10:00 (14:00) - 18:00, v ceně osuška 90 min 300 Kč

Pobyt dětí do 15 let pouze do 18 hodin.  Zvýhodněná cena pro seniory do 18 hodin.
Doba pobytu je včetně pobytu v šatně.
Každých dalších započatých 30 minut pro všechny typy  vstupů do wellness 100 Kč
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Solná jeskyně
základní 45 min 200 Kč
snížené * 45 min 150 Kč
1. dítě do 6 let v doprovodu platící osoby vstup ZDARMA
každé další dítě do 6 let 80 Kč
privátní
celá jeskyně - max 7. osob 45 min 1 200 Kč
školy, školky 45 min 800 Kč
* děti od 6 do 15 let, ZTP, důchodci, platí do 18:00
pobyt dětí pouze do 18 hodin
Posilovna
jednorázový vstup 55 min 140 Kč
lekce s trenérem 55 min 1 200 Kč
Výživové poradenství 
1.konzultace 55 min 1 000 Kč
2. a další  konzultace 55 min 800 Kč
Skupinová cvičení - dospělí
jednorázový vstup pilates 55 min 220 Kč
Individuální cvičení 
Lektoři 55 min 1 000 Kč
Solária
Ergoline 300
minuta 12 Kč
permanentka 110 min 1 200 Kč
Luxora V7 48
minuta 18 Kč
permanentka 110 min 1 800 Kč
sekce Rezidence

Bydlení ceny  
2 - lůžkový pokoj pro 1 osobu 1 noc 1 400 Kč
2 - lůžkový pokoj pro 2 osoby 1 noc 1 600 Kč
snídaně k ubytování 1 noc 500 Kč
přistýlka 1 noc 800 Kč
Cena ubytování může být v době státních svátků a prázdnin navýšená až o 100%

Storno podmínky:

sekce Služby pro firmy
Konferenční místnost
1. hodina 800 Kč
každá další započatá hodina 300 Kč
cenovou kalkulaci včetně vybavení a občerstvení rádi připravíme
Firemní akce, oslavy pro dospělé i děti, večírky
cenovou kalkulaci včetně vybavení a občerstvení rádi připravíme
sekce Přírodní kosmetika
Skořice, rozmarýna, eukalyptus, litsea cubeba, natural 110 Kč

Příjezd hosta od 15:00-20:00 hod, odjezd do 10:00 hod

Pokud do rezidence nepřijedete, bude vám účtována cena rezervace v plné výši.

Pokud rezervaci zrušíte nebo změníte později, bude vám účtováno 100 procent z ceny první noci.

Pokud rezervaci zrušíte nebo změníte do 5 dní před datem příjezdu, nebude vám účtován žádný poplatek.
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Zapůjčíme 
ručník nebo prostěradlo 80 Kč
župan 150 Kč

pobyt mimo provozní dobu  -  každých započatých 15 minut 1 500 Kč
kopie účtenky 50 Kč

Při nabití Kossuth karty hotovosti nad 3.000 Kč získáváte poukaz v hodnotě  5 % zdarma.
Při nabití Kossuth karty hotovosti nad 5.000 Kč získáváte poukaz v hodnotě 10 % zdarma.

Platí při nabíjení hotovosti nebo platební kartou.

Platnost permanentek, dárkových poukazů i vložené hotovosti je 6 měsíců od zakoupení,
není-li domluveno jinak.
Ceník platný od 8.1.2023
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