
Thajské masáže
Svěřte se do rukou našich 

zkušených thajských masérek, 
absolventek tradiční thajské 

školy Tambon Klong

 

výběr ze 6 druhů masáží
od 30 do 120 min.

denně od 9.00 do 21.00

TRADIČNÍ THAJSKÁ MASÁŽ 

KRÁLOVSKÁ MASÁŽ  

60 min                        
90 min                   
120 min    

800 Kč                       
1 100 Kč                       
1 300 Kč                       

pro všechny, kteří trpí nedostatkem pohybu, nebo 
naopak nadměrnou fyzickou zátěží 

speciální masáž obsáhne svaly a šlachy celého těla   
technika této tradiční masáže se v Thajsku   
předává z generace na generaci

hydratační aromatické oleje zvláčňují pokožku, 
napomáhají uvolnění svalstva a navozují pocit 
dobré nálady

masáž má uvolňující a zároveň povzbuzující 
účinky, je vhodná při únavě, stresu, nespavosti 
a přepracovanosti

90 min                        1 300 Kč                       
1 500 Kč                       120 min    

obohacuje účinky aromaterapeutické olejové 
masáže o následné vmasírování extraktů 
ze speciálních thajských bylin

REZERVACE NA RECEPCI AD LARA - 552 533 111

   Po, út - sleva 300 Kč *       St, čt - sleva 150 Kč *
* slevy na masáže 60 min a více



AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ 

60 min                        
90 min                   
120 min    

900 Kč                       
1 200 Kč                       
1 400 Kč                       

je ideální k celkové fyzické i psychické relaxaci

hydratační aromatické oleje zvláčňují pokožku, 
napomáhají uvolnění svalstva a navozují pocit 
dobré nálady

masáž je vhodná při únavě, stresu, nespavosti 
a přepracovanosti

MASÁŽ OLEJEM Z TYGŘÍHO TUKU 
60 min                        
90 min                   
120 min    

800 Kč                       
1 100 Kč                       
1 300 Kč                       

masáž speciálním olejem z tygřího tuku je vhodná 
pro sportovce a po zvýšené fyzické námaze
a přepracovanosti

MASÁŽ HLAVY A ŠÍJE

30 min                        400 Kč                       
blahodárná masáž hlavy a svalsta v oblasti šíje, 
která pomáhá odstranit napětí, únavu, stres, 
bolesti hlavy a navozuje příjemné uvolnění

MASÁŽ CHODIDEL

30 min                        400 Kč                       

pomáhá odstranit pocit těžkých nohou a jejich 
únavu

pomáhá při bolestech hlavy, ledvinových potížích, 
bolestech páteře, působí jako prevence civilizač-
ních chorob, odstraňuje stres a přináší hlubokou 
relaxaci

pomocí akupresurních hmatů lze docílit energe-
tického oživení drah (meridiánů) a jednotlivých 
tělesných orgánů, zlepšení cirkulace krve i lymfy

masírují se oblasti chodidel, kotníků a postupuje 
se až ke kolenům

Thajské masáže
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   Po, út - sleva 300 Kč *         St, čt - sleva 150 Kč *
* slevy na masáže 60 min a více
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1 400 Kč                       
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1 100 Kč                       
1 300 Kč                       

400 Kč                       

400 Kč                       

Thajské masáže
Svěřte se do rukou našich 

zkušených thajských masérek, 
absolventek tradiční thajské 

školy Tambon Klong

 

výběr ze 6 druhů masáží
od 30 do 120 min.

denně od 9.00 do 21.00

TRADIČNÍ THAJSKÁ MASÁŽ 

KRÁLOVSKÁ MASÁŽ  

60 min                        
90 min                   
120 min    

800 Kč                       
1 100 Kč                       
1 300 Kč                       

pro všechny, kteří trpí nedostatkem pohybu, nebo 
naopak nadměrnou fyzickou zátěží 

speciální masáž obsáhne svaly a šlachy celého těla   
technika této tradiční masáže se v Thajsku   
předává z generace na generaci

hydratační aromatické oleje zvláčňují pokožku, 
napomáhají uvolnění svalstva a navozují pocit 
dobré nálady

masáž má uvolňující a zároveň povzbuzující 
účinky, je vhodná při únavě, stresu, nespavosti 
a přepracovanosti

90 min                        1 300 Kč                       
1 500 Kč                       120 min    

obohacuje účinky aromaterapeutické olejové 
masáže o následné vmasírování extraktů 
ze speciálních thajských bylin

REZERVACE NA RECEPCI AD LARA - 552 533 111

   Po, út - sleva 300 Kč *       St, čt - sleva 150 Kč *
* slevy na masáže 60 min a více



800 Kč                       
1 100 Kč                       
1 300 Kč                       

AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ 

60 min                        
90 min                   
120 min    

900 Kč                       
1 200 Kč                       
1 400 Kč                       

je ideální k celkové fyzické i psychické relaxaci

hydratační aromatické oleje zvláčňují pokožku, 
napomáhají uvolnění svalstva a navozují pocit 
dobré nálady

masáž je vhodná při únavě, stresu, nespavosti 
a přepracovanosti

MASÁŽ OLEJEM Z TYGŘÍHO TUKU 
60 min                        
90 min                   
120 min    

800 Kč                       
1 100 Kč                       
1 300 Kč                       

masáž speciálním olejem z tygřího tuku je vhodná 
pro sportovce a po zvýšené fyzické námaze
a přepracovanosti

MASÁŽ HLAVY A ŠÍJE

30 min                        400 Kč                       
blahodárná masáž hlavy a svalsta v oblasti šíje, 
která pomáhá odstranit napětí, únavu, stres, 
bolesti hlavy a navozuje příjemné uvolnění

MASÁŽ CHODIDEL

30 min                        400 Kč                       

pomáhá odstranit pocit těžkých nohou a jejich 
únavu

pomáhá při bolestech hlavy, ledvinových potížích, 
bolestech páteře, působí jako prevence civilizač-
ních chorob, odstraňuje stres a přináší hlubokou 
relaxaci

pomocí akupresurních hmatů lze docílit energe-
tického oživení drah (meridiánů) a jednotlivých 
tělesných orgánů, zlepšení cirkulace krve i lymfy

masírují se oblasti chodidel, kotníků a postupuje 
se až ke kolenům

Thajské masáže

   Po, út - sleva 300 Kč *         St, čt - sleva 150 Kč *
* slevy na masáže 60 min a více

REZERVACE NA RECEPCI AD LARA - 552 533 111


