CENÍK SLUŽEB - LÁZNĚ WELLNESS

CENÍK SLUŽEB - WELLNESS CENTRUM LARA

od 1. 9. 2022

Provozní doba:

od 1. 9. 2022

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.*

út a čt 15 – 18 hod.
sobota 12 – 15 hod.

Bylinná parní lázeň Baobab*** .............................................................. 250 Kč
Lokální teplý zábal s parafinovými pláty
s léčivými přísadami (ParaffinWax)*** .................................................. 250 Kč
Celotělový zábal z bahna Mrtvého moře
s kompletním ošetřením pokožky přípravky z Mrtvého moře*** .......... 590 Kč
Lokální zábal z bahna ze Sakského solného jezera - 1 lokalita ................ 290 Kč
Lokální zábal z bahna ze Sakského solného jezera - 2 lokality ................ 450 Kč
Celotělová vířivá perličková koupel***................................................... 350 Kč
Koupel přísadová solná ........................................................................... 410 Kč
Koupel přísadová solno-jodová .............................................................. 420 Kč
koupel přísadová jodová ........................................................................ 430 Kč
Vířivá koupel - na dolní končetiny ........................................................... 250 Kč
Lymfodrenáž přístrojová dolních končetin (50 min.) .............................. 300 Kč

OBJEDNÁVKY: Wellness centrum LARA; LÁZNĚ wellness
 recepce 552 533 111;  lararecepce@brc.cz; denně 8.30 – 20.30 hod.
APARTMÁNOVÝ DŮM LARA, 739 12 ČELADNÁ 781;
www.larawellness.cz; www.brc.cz
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 BRC.
***Aplikace procedur není vhodná pro klienty: s vysokým krevním tlakem, kardiaky,
s poraněním pokožky, s infekčními příznaky nemoci, bez plné sebeobslužnosti.

NOVINKA (vhodné doporučení odborného lékaře; informace 603 854 100):
Super induktivní systém – SIS ................................................................. 500 Kč
Super induktivní systém – SIS (pacient BRC**) ...................................... 300 Kč
Super induktivní systém – SIS, kúra 6 aplikací ..................................... 3 000 Kč
Super induktivní systém – SIS, kúra 6 aplikací (pacient BRC**) .......... 1 800 Kč
Pouze pro SIS - Informace a rezervace  603 854 100 - Pouze pro SIS

Bazén, parní lázeň - dospělý (2 hod.) ..................................................... 230 Kč
Bazén, parní lázeň - pacient BRC** (1 hod.) .......................................... 100 Kč
Bazén, parní lázeň - pacient BRC** (2 hod.) .......................................... 150 Kč
Bazén - dítě od 1 do 12 let v doprovodu dospělého .............................. 130 Kč
Finská sauna privátní (90 min./ 1 osoba, dle objednávky min. 1 hod. předem) .. 390 Kč
Finská sauna privátní (90 min./ 2 osoby, dle objednávky min. 1 hod. předem) .. 590 Kč
Solná jeskyně - dospělý (45 min.) ........................................................... 100 Kč
Solná jeskyně - dítě od 3 do 12 let v doprovodu dospělého .................... 65 Kč
K zapůjčení: župan, osuška, ručník, prostěradlo .................... 50, 30, 20, 20 Kč
Upozornění: Dle nařízení KHS je v provozním řádu AD Lara trvale zakotvena
okamžitá maximální kapacita bazénu 10 osob a sauny 2 osoby.

MASÁŽE
Masáž klasická částečná (30 min.) ......................................................... 440 Kč
Masáž klasická částečná (30 min., pacient BRC**) ................................ 340 Kč
Masáž klasická celková (60 min.) ........................................................... 640 Kč
Masáž aroma celková (60 min.) ............................................................. 740 Kč
Masáž lávovými kameny celková (90 min.)*** ................................... 1 250 Kč
Lymfodrenáž manuální (90 min.)*** .................................................. 1 400 Kč
Lymfodrenáž přístrojová se základním ošetřením (50 min.) .................. 400 Kč
Masáž chodidel, zad a šíje (45 min.) ...................................................... 540 Kč
Masáž aroma s konopným olejem a ošetřením Dolorcann (60 min.) .... 720 Kč
ParaffinWax a klasická částečná masáž .................................................. 690 Kč
ParaffinWax a klasická celková masáž .................................................... 890 Kč
ParaffinWax a masáž chodidel, zad a šíje ............................................... 790 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

Selfie - zvolte si sami

Manikúra základní ................................................................................... 290 Kč
Manikúra kompletní ............................................................................... 320 Kč
P - SHINE - japonská manikúra ............................................................... 400 Kč
Lakování ..................................................................................................... 40 Kč
Manikúra kompletní – permanentka na 5 ošetření ............................. 1 500 Kč

PEDIKÚRA
Pedikúra – základní ošetření ................................................................... 320 Kč
Pedikúra – základní ošetření – permanentka na 5 ošetření ................ 1 500 Kč
Pedikúra kompletní ................................................................................ 350 Kč
Pedikúra kompletní – permanentka na 5 ošetření .............................. 1 650 Kč
Pedikúra – základní ošetření (pacient BRC**) ........................................ 250 Kč
Pedikúra s aroma-masáží ........................................................................ 470 Kč
Depilace lýtek ........................................................................................ 180 Kč
Depilace celých nohou ............................................................................ 250 Kč

PERMANENTKY - 5 VSTUPŮ / APLIKACÍ
Bazén, parní lázeň dospělý ................................................................... 1050 Kč
Bazén dítě od 1 do 12 let v doprovodu dospělého ................................ 550 Kč
Finská sauna privátní (90 min./ 1 osoba) ............................................. 1 800 Kč
Finská sauna privátní (90 min./ 2 osoby) ............................................ 2 800 Kč
Masáž klasická částečná ...................................................................... 2 000 Kč
Masáž klasická částečná (pacient BRC**) ........................................... 1 500 Kč
Masáž klasická celková ........................................................................ 2 900 Kč
Lymfodrenáž manuální (90 min.) ........................................................ 6 000 Kč
Masáž chodidel, zad a šíje (45 min.) .................................................... 2 350 Kč
Solná jeskyně .......................................................................................... 420 Kč
Solná jeskyně dítě ................................................................................... 250 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
Přistýlka ........................................................................... 750 Kč /1 osoba/noc
Poplatek za psa .............................................................................. 100 Kč /noc

Máte možnost vybrat si sami k hotelovému ubytování procedury z nabídky
Lary 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).
Upozornění: Působení wellness procedur je různé a nelze je proto kombinovat
libovolně. Rádi Vám s jejich výběrem poradíme, pokud Vámi zvolená
kombinace nebude zcela vhodná.

Stopička wellness - třídenní pobyt (2 noci)
ubytování se snídaní v apartmánu 1 +kk, vstup do wellness centra (bazén,
pára, solná jeskyně), masáž chodidel, zad a šíje, lokální teplý zábal
ParaffinWax
2 osoby v apartmánu 1 + kk .................................................... 5 900 Kč /pobyt
1 osoba v apartmánu 1 + kk .................................................... 3 900 Kč /pobyt
Procedury při pobytu dvou osob (celkem): 2x masáž chodidel, zad a šíje,
2x lokální teplý zábal ParaffinWax.
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), masáž chodidel, zad a šíje, lokální teplý zábal
ParaffinWax, vířivá perličková koupel, klasická masáž částečná
2 osoby v apartmánu 1 + kk .................................................... 9 200 Kč /pobyt
1 osoba v apartmánu 1 + kk .................................................... 6 000 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.
Procedury při pobytu jedné osoby: 1x masáž chodidel, zad a šíje,
2x vířivá perličková koupel, 1x klasická masáž částečná.
V ceně všech pobytů není zahrnut poplatek z pobytu (21 Kč / osobu / za každý
započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku).

Poznámka: Změna cen vyhrazena

