... v mlžném oparu, s vůní lesa ...
Dýchne na Vás syrový opar stoupající z hor,
který zklidní Vaši mysl.
Něco důvěrně známého pohladí Vaše smysly
a Vy se začnete užívat uvolnění a relaxu.
Nadechněte se a vstupte.
Vítejte v ANCHE SPA

FINSKÁ SAUNA, PARNÍ LÁZEŇ A RELAX ZÓNA
Navštivte naše ANCHE SPA kdykoliv v otevírací době a využijte služeb, které máte
zahrnuté v ceně pokoje.
Odpočiňte si při šálku výtečného čaje či se osvěžte se ovocem. Prohřejte své tělo ve
finské sauně, očistěte v parní lázni.
K dispozici je ochlazovací dřevěná vana či ledová tříšť na to pravé, zdravé zchlazení.
Odpočiňte si při šálku výtečného čaje či se osvěžte se ovocem.
Prohřejte své tělo ve finské sauně, očistěte v parní lázni.

Abychom Vám zajistili ničím nerušenou relaxaci, je vstup dětem do 12 let povolen
pouze do 16.30 hodin.

PRIVÁTNÍ VÍŘIVKA
Vychutnejte si soukromé Spa! Dopřejte si skvělý relaxační zážitek nejlépe v kombinaci
s jednou z exkluzivních masáží ANCHE SPA.
45 minut •		 950
•		 1.550
90 minut •		 1.700
•		 2.300

Kč
Kč s lahví Prosecca
Kč
Kč s lahví Prosecca

NABÍDKA MASÁŽÍ

S INSPIRACÍ LESA ČI HORSKÝCH LUK
AROMATICKÝ BALZÁM
– RELAXAČNÍ MASÁŽ

HLOUBKOVÁ
REGENERACE

Jemná relaxační masáž
(pro muže i ženy)

Silnější masáž
(ideální pro muže)

Masážní oleje na výběr:
Neutrální | Meduňka | Brusinka

Masážní oleje na výběr:
Neutrální | Meduňka | Brusinka

Jemná relaxační masáž má příznivý vliv na
lidskou psychiku při únavě, vyčerpání a stresu
způsobených každodenním shonem. Uvolňuje
napětí, zmírňuje stres, vylepšuje spánek a vede
ke stimulaci krevního oběhu. Nechte své tělo
spolu se smysly hýčkat a mysl odpočívat.

Intenzivní tlaková masáž zaměřená na
problémové partie klienta. Kombinuje stimulaci
akupresurních bodů a jemného strečinku.
Cílem je nejen odstranit konkrétní problém,
ale především najít příčinu, aby se obtíže
přestaly vracet. Zvolte si, na jakou konkrétní
partii Vašeho těla je potřeba se zaměřit – záda,
ramena, šíje, plosky nohou nebo lýtka. Pomůže
rovněž zregenerovat a uvolnit tělo po horské
turistice, či po náročném týdnu v práci.

30 minut
60 minut
90 minut

30 minut
60 minut
90 minut

•		 850 Kč
•		1.500 Kč
•		1.950 Kč

• 		 950 Kč
•		1.750 Kč
•		2.350 Kč

NABÍDKA MASÁŽÍ

S INSPIRACÍ LESA ČI HORSKÝCH LUK
KVĚTINOVÉ POHLAZENÍ
– UVOLŇUJÍCÍ MASÁŽ

VŮNĚ LESA
ANTISTRESOVÁ MASÁŽ

Uvolňující masáž
(ideální pro ženy)

Masáž pro odstranění stresu
(pro muže i ženy)

Masážní oleje na výběr:
Luční kvítí | Růže

Masážní oleje na výběr:
Vůně lesa

Nechte o sebe pečovat a uvolněte své tělo
i mysl. Díky pečlivě vybraným květinovým
masážním olejům se na emoční úrovni navodí
pocity hluboké relaxace, naplnění, spokojenosti
a kontaktu se sebou. Díky jemnému tlaku a
stimulaci akupresurních bodů masáž na fyzické
úrovni rozproudí krev, uvolní svaly a detoxikuje
organismus. Budete se cítit jako znovuzrození.

Antistresová masáž Vám pomůže zbavit
tělo fyzického a psychického napětí, pocitu
vyčerpanosti a tísně. Pomocí tradičních
masážních technik dosáhnete příjemné
relaxace, uvolnění a odpočinku. Dřevité
aroma našeho masážního oleje s esencí
ze smrkových lesů a šišek Vás zbaví únavy
a zharmonizuje tělo i duši.

60 minut
90 minut

60 minut
90 minut

•		2.150 Kč
• 2.650 Kč

•		1.750 Kč
•		2.350 Kč

MASÁŽNÍ OLEJE
BRUSINKA
Základ tvoří 100% organický arganový olej, který dodává pokožce vláčnost, stimuluje
proces obnovy kožních buněk a působí jako výrazný antioxidant. Aroma brusinek,
jemně hýčká smysly a vede Vaši mysl k dokonalé rovnováze. Pokožka po použití získá
sametově jemný vzhled, na dotek bude citelně hladší a pružnější.

MEDUŇKA
Je vynikajícím olejem pro zklidnění a relaxaci. Meduňkový esenciální olej spolu
s vitamínem E, obnovují pružnost a elasticitu pokožky, změkčují ji a znovu ji dodávají
mladistvý vzhled. Harmonizuje tělo i mysl a hýčká svou jemnou smyslnou vůní.

LUČNÍ KVÍTÍ
Díky kombinaci výtažků z lučních květin a esenciálních olejů přináší úlevu při svalovém
napětí a napomáhají prokrvení a prohřívání pokožky. Bio organický olej Luční kvítí
pohladí vaši mysl, uvolní emoční napětí a zajisté Vám zlepší náladu díky své jemné
vůni připomínající rozkvetlé jarní louky.

RŮŽE
Esence z růží může vyvolat silné emoce a pocity, zároveň láká ke sladkému snění.
Je velmi jemná, šetrná a pomáhá zklidnit a zjemnit pokožku. Výtažky z růží zvláčňují,
tonizují, pomáhají k rychlejší hydrataci a chrání pokožku před působením volných
radikálů. Vonná složka esence otevírá srdce lásce, sebepřijetí a pomáhá znovu najít
potěšení ze života.

VŮNĚ LESA
Ideální pro masáž, které předcházela fyzická či psychická zátěž. Navodí zklidňující
pocit, uvolňuje a navrací energii všem typům pleti vystavené stresu. Smrk napomáhá
zdravému dýchání a přináší pocit rovnováhy a uzemnění. Dřevitá vůně lesa má
blahodárný vliv na tělo i ducha.

