Relaxační týden v lázních pro
dámy
Přesně víme, co potřebuje ženské tělo i duše. Potřebuje péči.
Lázeňský hotel Vráž připravil pro všechny dámy relaxační týden s
procedurami. Čekají Vás, regenerační a harmonizační masáže, zábaly a koupele, na které
v uspěchaném každodenním životě nezbývá čas. Vezměte sebou kamarádku nebo partnera, který si
může užít relaxační týden v lázních pro pány.
1x vířivá koupel ((proudící voda poskytne mírnou formu podvodní masáže)
2x rašelinová maska (zemitá rašelina působí jako jemný peeling kůže, její fyzikální vlastnosti
napomáhají prokrvení pokožky a tím usnadňují její čištění)
2 x klasická masáž částečná - 25 minut (hbité prsty masérů uleví krku i zádům)
2 x přístojová lymfodrenáž (speciální kalhoty se vzdušnými komorami, při jejichž naplňování a
vyprazdňování dochází k masáži a následnému zlepšení proudění lymfy. Lymfoven se výborně
osvědčuje i v boji proti celulitidě)
2 x zábal dle výběru (čokoládový, medový či konopný, tyto zdánlivě kulinářské přísady dokážou
doslova kouzla s Vaší pokožkou)
2 x vstup do bazénu - 30 minut (rehabilitační bazén s teplotou vody 29°C)

Cena: 13 990,- Kč/osoba
Balíček se skládá:
- ubytování 8 dnů a 7 nocí
- polopenze - snídaně formou švédských stolů s možností dokoupení polopenze/plné penze
- 1x pochoutky zámeckého pána (tříchodová večeře složená ze specialit)
- k dispozici župan
- wifi připojení v celém objektu zdarma
- welcome drink s ochutnávkou regionálních potravin
- po celou dobu pobytu zdarma k dispozici stup do fitness, kulečník, stolní fotbálek a šipky
- příjezd v 15,00 hod., odjezd v 11,00 hod.
Platnost pobytového balíčku od 16. 11. 2020 do 31. 3. 2021.

+ BONUS pro stálé klienty CK HUNGARIATOUR: SLEVA 200 Kč / osoba
na další zájezd v roce 2021.
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