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CENÍK SLUŽEB – WELLNESS CENTRUM LARA
od 1. 3. 2023

Provozní doba recepce: denně 8.30 – 20.30 hod.
(polední přestávka 12 – 12.30 h.)

Provozní doba wellness 
centra: 

denně 8.30 – 20.30 hod.

Provozní doba bazénu: po až pá 12.30 – 20.00 hod.*
so a ne 9.00 – 20.00 hod.

Provozní doba sauny: denně 9.00 – 20.00 hod.*

Bazén, parní lázeň - dospělý (2 hod.)  230 Kč
Bazén, parní lázeň - pacient RC Čeladná** (1 hod.) / (2 
hod.)  100 Kč/150 Kč

Bazén - dítě od 3 do 12 let v doprovodu dospělého (dítě 
do 1 roku vstup zakázán, dítě od 1 do 3 let zdarma)  130 Kč

Zvýhodněné rodinné vstupné**** sleva 20 %
Soukromý pronájem bazénu (viz web) od 2 300 Kč
Finská sauna privátní 1 osoba / 2 osoba
(90 min., dle objednávky min. 1 hod. předem)  390 Kč/590 Kč

Solná jeskyně - dospělý (45 min.)  100 Kč
Solná jeskyně - dítě od 3 do 12 let v doprovodu 
dospělého (dítě do 3 let zdarma)  65 Kč

K zapůjčení: župan, osuška, ručník, prostěradlo 50, 30, 20, 20 Kč
Praní prádla od 150 Kč

Upozornění: Dle nařízení KHS je okamžitá maximální kapacita bazénu 10 osob 
a sauny 2 osoby.

  MASÁŽE  

Masáž klasická částečná (30 min.)  440 Kč
Masáž klasická částečná (30 min., pacient RC Čeladná**)  340 Kč
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Masáž chodidel, zad a šíje (45 min.)  540 Kč
Masáž klasická celková (60 min.)  640 Kč
Masáž aroma celková (60 min.)  740 Kč
Masáž aroma s konopným olejem a ošetřením  
Dolorcann (60 min.)  720 Kč

Lymfodrenáž manuální (90 min.)***  1 400 Kč
Lymfodrenáž přístrojová se základním ošetřením (50 min.)  400 Kč
Masáž lávovými kameny celková (90 min.)***  1 250 Kč
ParaffinWax 250 Kč
ParaffinWax a klasická částečná masáž  690 Kč
ParaffinWax a masáž chodidel, zad a šíje  790 Kč
ParaffinWax a klasická celková masáž  890 Kč

THAJSKÉ MASÁŽE (30 až 120 min.)  400 - 1 500 Kč
(tradiční, královská, aromaterapeutická, olejem z tygřího tuku, hlavy a šíje, 
chodidel - tyto masáže jsou uvedeny v samostatném ceníku)

  MANIKÚRA   

Manikúra základní  290 Kč
Manikúra kompletní  320 Kč
P - SHINE - japonská manikúra  400 Kč
Lakování  40 Kč

  PEDIKÚRA

Pedikúra – základní ošetření  320 Kč
Pedikúra – základní ošetření (pacient RC Čeladná**)  250 Kč
Pedikúra kompletní  350 Kč
Pedikúra s aroma-masáží  470 Kč
Depilace lýtek   180 Kč
Depilace celých nohou  250 Kč
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OBJEDNÁVKY: 
Wellness centrum LARA; LÁZNĚ wellness

recepce 552 533 111, 736 192 926;  
lararecepce@rcceladna.cz; denně 8.30 – 20.30 hod.
APARTMÁNOVÝ DŮM LARA, 739 12 ČELADNÁ 781

  PERMANENTKY - 5 VSTUPŮ / APLIKACÍ  

Masáž klasická částečná  2 000 Kč
Masáž klasická částečná (pacient RC Čeladná**)  1 500 Kč
Masáž chodidel, zad a šíje (45 min.)  2 350 Kč
Masáž klasická celková  2 900 Kč
Lymfodrenáž manuální (90 min.)  6 000 Kč
Bazén, parní lázeň dospělý  1050 Kč
Bazén dítě od 3 do 12 let v doprovodu dospělého  550 Kč
Finská sauna privátní (90 min.) 1 osoba / 2 osoby  1 800 Kč/2800 Kč
Solná jeskyně  420 Kč
Solná jeskyně dítě  250 Kč
Manikúra základní – permanentka na 5 ošetření 1 350 Kč
Manikúra kompletní – permanentka na 5 ošetření  1 500 Kč
Pedikúra základní – permanentka na 5 ošetření  1 500 Kč
Pedikúra kompletní – permanentka na 5 ošetření  1 650 Kč

  POBYTY
Všechny níže uvedené pobyty zahrnují denně 1x 2hodinový vstup do wellness 
centra (bazén, pára, solná jeskyně).

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ se snídaní
2 lůžkový apartmán 1 + kk                                                             1 800 Kč / 1 osoba/noc

2 lůžkový apartmán 1 + kk  2 500 Kč / 2 osoby/noc

2 lůžkový apartmán 2 + kk  2 500 Kč / 1 osoba/noc

2 lůžkový apartmán 2 + kk 3 800 Kč / 2 osoby/noc
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Přistýlka  750 Kč / 1 osoba/noc

Poplatek za psa  100 Kč / noc

VYSVĚTLIVKY:
*   Každé první pondělí v měsíci jsou bazén i sauna od 15 do 17 hodin pro veřejnost uzavřeny. 
**  Procedury a  služby za zvýhodněnou cenu lze čerpat pouze po předložení osobního rozpisu    

  procedur pacienta RC Čeladná.
***  Aplikace procedur není vhodná pro klienty: s  vysokým krevním tlakem, kardiaky, s poraněním    

  pokožky, s infekčními příznaky nemoci, bez plné sebeobslužnosti.
****   Zvýhodněné rodinné vstupné mohou čerpat pouze dospělí s dětmi do 12 let.
*****  Procedury jsou dané a není možné je měnit.

SELFIE - zvolte si sami
Máte možnost vybrat si sami k hotelovému ubytování procedury z nabídky Lara wellness  
a Lázní wellness. Při počtu nocí 5 a více na osobu poskytujeme slevu 10% z celkové ceny 
pobytu se zvolenými procedurami (kromě rekreačního a ubytovacího poplatku).

STOPIČKA WELLNESS - třídenní pobyt (2 noci)
ubytování se snídaní v apartmánu 1 +kk, vstup do wellness centra (bazén, pára, solná 
jeskyně) + procedury*****.

2 osoby v apartmánu 1 + kk  5 900 Kč /pobyt*
Procedury při pobytu dvou osob (celkem): 2x masáž chodidel, zad a šíje, 2x lokální teplý 
zábal ParaffinWax.

1 osoba v apartmánu 1 + kk  3 900 Kč /pobyt*
Procedury při pobytu jedné osoby: 1x masáž chodidel, zad a šíje, 1x vířivá perličková 
koupel.

OCHUTNÁVKA WELLNESS - čtyřdenní pobyt (3 noci)
ubytování se snídaní v apartmánu 1 +kk, vstup do wellness centra (bazén, pára, solná 
jeskyně) + procedury*****.

2 osoby v apartmánu 1 + kk  9 200 Kč /pobyt*
Procedury při pobytu dvou osob (celkem): 2x masáž chodidel, zad a šíje, 2x lokální teplý 
zábal ParaffinWax, 2x vířivá perličková koupel, 2x klasická masáž částečná.

1 osoba v apartmánu 1 + kk  6 000 Kč /pobyt*
Procedury při pobytu jedné osoby: 1x masáž chodidel, zad a šíje, 2x vířivá perličková 
koupel, 1x klasická masáž částečná.

Pozn.: Změna cen vyhrazena, slevy nelze kombinovat.


