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Balíček Rituál Therapy s procedurami pro dvě osoby na dvě noci 
Cítit se fit v co nejkratším čase!  

Nabídka je platná od 4. ledna do 12. června 2016 a od 16. září do 22. prosince 2016 
 

 
BALÍČEK OBSAHUJE 
- Dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní formou bufetu, check-in od 14 hodin 4.700 Kč 
- Večerní čtyřchodové menu s výběrem hlavního jídla (363 Kč/os/den) 1.452 Kč 
- Oxygenoterapie – inhalace kyslíku (oba samostatně, 20 min) 760 Kč 
- Lymfomasáž dolních končetin a hýždí (oba samostatně, 45 min) 500 Kč 
- Lymfomasáž horních končetin (oba samostatně, 20 min) 760 Kč 
- Výběr z nabídky zábalů s prohřátím (oba samostatně, 40 min) 780 Kč 
 
Cena za dvě osoby 8.952 Kč 
Cena po slevě              7.162 Kč 
 
BONUS 
– Zdarma welcome drink + káva/čaj + pitný program/stolní voda.    
– Ve dnech čerpání balíčku získáte zdarma vstup do Privátní Spa Wellness a fitness: 

 9-19 hodin, vnitřní bazén, whirlpool, Kneippovy lázně 
 16.30-18.30 hodin, finská sauna HELSINKY nebo bio sauna OSLO a parní sauna SALZBURG 
 9-19 hodin, fitness s aerobními a posilovacími stroji Technogym a Kettler 

– Obdržíte kartu věrnostní kartu „Next Visit Bonus“, na kterou se Vám načte sleva 10% z útraty, kterou uplatníte při 
další návštěvě restaurace. 
 
 
EXTRA BONUS  
Diagnostika tělesným analyzátorem Tanita SC 330 P pro výživové poradce, sportovní střediska, osobní trenéry, 
specialisty v oborech diabetologie, kardiologie, obezitologie, rehabilitační terapie. Celková tělesná analýza: tlak, tep, 
hmotnost, BMI, tělesný tuk [%], tučná tkáň [kg], netučná tkáň [kg], hmotnost svalů, tělesná tekutina [kg], tělesná 
tekutina [%], bazální metabolismus, stanovení cílových hodnot, indikátor kostní hmoty, indikátor útrobního tuku, 
metabolický věk.  
 
VOLBA možnosti objednání vyššího standardu pokoje                   (příplatek za noc) 
- Dvoulůžkový pokoj s balkonem nebo terasou +920 Kč 
- Junior Suite (Dvoulůžkový pokoj s dětskou ložnicí) +1040 Kč 
- Suite s balkonem +1460 Kč 
 
Procedury ve WELLNESS THERAPY je třeba čerpat v čase 9-19 hodin, proto si zajistěte v recepci rezervaci časů 
procedur a využijte check-in a prodloužený check-out. 
Balíček nelze kombinovat s jinými akčními balíčky a slevami.  
 
 


