Spa Hotel Bellevue Harrachov ****
Relaxační masáž uvolňující masáž
Relaxing massages / Entspannende Relaxmassage
Masáž uvolňuje zatuhlé svaly a odstraňuje únavu.
The massage releases the tense muscules and remove tiredness.
Die Massage entspannt die verspannten Muskel und beseitigt die Müdigkeit.
Částečná masáž – záda, šíje 20min
Partial massages – back and nape
Teilmassage – Rücken, Nacken

440 CZK

Celková masáž – záda, šíje, nohy 40min
Full body massage – back, nape, legs
Massage – Rücken, Nacken, Beine

800 CZK

Částečná masáž + hřejivý rašelinový obklad 40min
Partial massage + warming peat wrap
Teilmassage + warme Torfpackung

650 CZK

Masáž lávovými kameny
Lava stone massage / Lavasteinemassage
Horké lávové kameny mají blahodárný relaxační účinek.
Hot lava stones have a beneficial relaxing effect.
Heiße Lavasteine haben eine wohltuende entspannende Wirkung.
Částečná masáž – záda, zábal 20min
Partial massage – back and wrap
Teilmassage – Rücken, Packung

480 CZK

Celková masáž – záda, nohy, zábal 40min
Full body massage – back, legs, wrap
Massage – Rücken, Beine, Packung

850 CZK

Baňková masáž, moxování, čínská masáž
Cupping massage, moxibustion, Chinese massage /
Schröpfmassage, Moxibustion, Chinesische Massage
Baňková masáž, moxování, čínská masáž 25 min.
(záda, šíje)
Cupping massage, moxibustion, Chinese massage
Schröpfmassage, Moxibustion, Chinesische Massage

530 CZK

Čokoládové pohlazení
Chocolate care wrap / Schokoladen Verwöhnung
Čokoládové pohlazení vyhlazuje a zkrášluje pokožku a navozuje
blahodárný pocit.
Chocolate care wrap smoothes and beautifiees the skin.
Schokoladen Verwöhnung glättet und pflegt die Haut und wirkt wohltuend.
Částečná masáž – záda, zábal 25min
Partial massage – back and wrap
Teilmassage – Rücken, Packung

500 CZK

Čokoládové pohlazení pro děti – záda, zábal 15min
Chocolate care wrap for kids – back and wrap
Schokoladen Verwöhnung für Kinder – Rücken, Packung

440 CZK

Relaxační masáž chodidel
Relaxing feet massage / Entspannende Fußmassage
Masáž chodidel harmonizuje funkci orgánů a uvolňuje oblast páteře.
Feet massage harmonises the function of the organs and relaxes the spine area.
Die Fußmassage harmonisiert die Funktion der Organe und entspannt den
Wirbelsäulenbereich.
Relaxační masáž chodidel – koupel, masáž 25min
Relaxing feet massage – bath and massage
Entspannungsmassage – Heilbad, Massage

440 CZK

Antistresová masáž hlavy
Antistress headmassage / Antistressmassage des Kopfes
Velmi příjemná jemná masáž s vonnými oleji pro psychické uvolnění.
Very pleasant delicate massage with aromatic oils.
Sehr angenehme sanfte Massage mit dem Duftöl führt zu der psychischen Entspannung.
Antistresová masáž 20min
Antistress massage | Antistressmassage

440 CZK

Peeling
Body treatments | Körperbehandlungen
Peeling zad 20min
Back peeling | Rücken peeling

590 CZK

Zábaly
Wraps / Packung
Rašelinový zábal 1 plát 20min
Peat wrap 1 slab | Torfpackung 1 Platte

240 CZK

Parafínový zábal ruce 20min
Paraffin hand wrap | Paraffin-Handpackung

240 CZK

Parafínový zábal nohy 20min
Paraffin foot wrap | Paraffin Fußwickel

240 CZK

Skořicový zábal proti celulitidě 30min
Cinnamon wrap against cellulite / Zimtwickel gegen Cellulite

240 CZK

Koupele
Baths / Badekur
Rašelinová koupel 20min
Peat bath / Torfbad

280 CZK

Kleopatřina koupel z růží a se syrovátkami 20min
380 CZK
Cleopatra‘s rose bath and whey / Kleopatras Bad aus Rosen und Molke
Již ženy ve starověkém Egyptě znaly a používaly výtažky z růže,
obsahují velké množství vitamínů. Mají antioxidační účinky a pro vysoce
hydratační účinek se hodí pro všechny typy pokožky.
Women in ancient Egypt already knew and used rose extracts, they contain a
large amount of vitamins. They have antioxidant effects and for a highly
hydrating effect are suitable for all skin types.
Frauen im alten Ägypten kannten und verwendeten Rosenextrakte bereits,
sie enthalten eine große Menge an Vitaminen. Sie wirken antioxidativ und sind
aufgrund ihrer stark feuchtigkeitsspendenden Wirkung für alle Hauttypen geeignet.
Uhličitá koupel smrkové jehličí 15min + 60min odpočinek
Carbon bath of spruce needle / Carbon Bath Fichtennadeln

280 CZK

Zvýšené množství kyslíku v krvi napomáhá k dokonalému prokrvení
pokožky, svalstva a dochází k zásobení všech orgánů včetně mozku dobře
okysličenou krví. Výsledkem tohoto procesu je povzbuzení imunitního
systému a rychlejší hojení jizev.
The increased amount of oxygen in the blood helps to perfect blood circulation
to the skin and muscles and supplies all organs, including the brain, with
well-oxygenated blood.
Der erhöhte Sauerstoffgehalt im Blut trägt zu einer perfekten Durchblutung von
Haut und Muskulatur bei und versorgt alle Organe einschließlich des Gehirns
mit gut sauerstoffreichem Blut.
Whirlpool 		
60min 1os /1 person
350 CZK
60min 2os /2 person
450 CZK

Sauna
60min 1os/ 1person
200 CZK		
		
Vypůjčení & výměna županu
100 CZK
Borrow & exchange of a bathrobe
Ausleihen & Austausch des Bademantels

