
Ceník masáží 

Ruční masáže a sestavy                                       Délka úkonu                                                             Cena 

„Letohrádecká“ relaxační masáž 
Masáž zad + šíje (částečná) 40 minut 1000,- Kč 

Masáž dolních končetin (z obou 
stran) 

40 minut 1000,- Kč 

Masáž zad + šíje + nohy zezadu 60 minut 1500,- Kč 

Masáž zad + šíje + dolních 
končetin 
(z obou stran) 

70 minut 1600,- Kč 

Celotělová 90 minut 1900,- Kč 

Čtyřruční celotělová masáž 
(dva maséři/masérky) 

70 minut 2300,- Kč 

Sportovní masáž pro Nordic Walkery 
Masáž zad + šíje (částečná) 40 minut 1000,- Kč 

Masáž dolních končetin (z obou 
stran) 

40 minut 1000,- Kč 

Masáž zad + šíje + nohy zezadu 60 minut 1500,- Kč 

Masáž zad + šíje + dolních 
končetin 
(z obou stran) 

70 minut 1600,- Kč 

Celotělová 90 minut 1900,- Kč 

Čtyřruční celotělová masáž 
(dva maséři/masérky) 

70 minut 2300,- Kč 

Masáž obličeje a dekoltu - 
Motýlí doteky 
(tuto masáž je možné objednat 
ne jako samostatnou masáž, ale 
v kombinaci s další masáží) 

20 minut  
  
   500,- Kč 

Havajská masáž Lomi - Lomi 



Celotělová sestava 75 minut 1700,- Kč 

Celotělová sestava (dva 
maséři/masérky) 

40 minut 2000,- Kč 

Masáž teplými lávovými kameny (Hot Stones massage) 
Masáž zad 60 minut 1400,- Kč 

Masáž zad + nohy zezadu 75 minut 1900,- Kč 

Celotělová 90 minut 2000,- Kč 

Lymfatická manuální masáž (lymfodrenáž) - Zdravá a krásná 
Lymfatická drenáž vybrané části 
těla
 (dle domluvy s masérem) 

60 minut 1400,- Kč 

Lymfatická drenáž vybrané části 
těla 
(dle domluvy s masérem) 

90 minut 2000,- Kč 

Celotělová 120 minut 2800,- Kč 

Čokoládová masáž - Čokoládové pokušení 
Čokoládová masáž zad 
(+ peeling se zábalem) 

65 minut 1800,- Kč 

Čokoládová masáž nohou z obou 
stran 
(+ peeling se zábalem) 

65 minut 1800,- Kč 

Čokoládová masáž zad + nohy 
zezadu 
(+ peeling se zábalem) 

85 minut 2300,- Kč 

Čokoládová masáž zad + nohy z 
obou stran (+ peeling se 
zábalem) 

105 minut 2800,- Kč 

Čokoládová masáž celotělová 
(+ peeling se zábalem)

                                                      

120 minut 3200,- Kč 

Ceník wellness služeb 

Infrasauna                                                               50 minut                                                      500,- Kč
Parní lázeň                                                              30 minut                                                      350,- Kč  
Venkovní vířivka                                                     30 minut                                                      500,- Kč
Poplatek za servis nápojů k vířivce                                                                                           100,- Kč



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


