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MASÁŽE 

Název Doba 
trvání

Cena  
v Kč

Regenerační částečná masáž  25 min. 380

Masáž dle vlastního výběru  
(krk a záda, šíje a ramena,  
horní nebo dolní končetiny)

 25 min. 380

Masáž chodidel  
s reflexními prvky  30 min. 430

Celková masáž éterickým olejem  60 min. 1 000
Částečná masáž lávovými 
kameny  25 min. 510

Celková masáž lávovými kameny  50 min. 930
Medová detoxikační masáž  20 min. 380
Masáž ze 100% čokolády  20 min. 400
Masáž obličeje a dekoltu  20 min. 380
Masáž obličeje lávovými kameny  20 min. 360
Lymfatická masáž obličeje  20 min. 380
Antistresová masáž hlavy  25 min. 390
Masáž šitá na míru  50 min. 820
Masáž šitá na míru  90 min. 1400
Baňkování  25 min. 540
Baňkování  50 min. 935

Lymfatická a podtlaková masáž 
(přístrojová)  30 min. 290

Čínská přístrojová masáž  15 min. 165
Západní přístrojová masáž  15 min. 165

CENÍK WELLNESS PROCEDUR

WELLNESS ZÁŽITKY 

Název Doba  
trvání

Cena  
v Kč

Krása mojí milé - peeling, prohřívací zábal, masáž s růžovým olejem,  
celotělový krémový zábal s růží, vitamínová maska 80 min. 980

Sedlácká kúra - infrasauna, celkový teplý bahenní zábal, solná bahenní lázeň  
a odpočinek, hydratace těla tělovým mlékem s minerály 90 min. 1 045

Slovácké posílení s jalovcem - jalovcový tělový peeling, relaxační koupel  
s jalovcovým olejem, celotělový regenerační zábal 55 min. 760

Tajemství karpatské bohyně - perličková koupel s kozím mlékem, celotělový zábal, 
kosmetická masáž dekoltu a obličeje, ošetření pleti krémem s kozím mlékem 80 min. 935

Tajemství slovácké děvčice - medová masáž sedací partie, vodní celotělová  
anti-celulitidní masáž, ruční lymfatická masáž obličeje, aplikace krému 80 min. 1 190

Šohajova jízda - pivní koupel, masáž zad, celotělový zábal s chmelovým extraktem 55 min. 950
Odpočívání s konopím - částečný prohřívací zábal, klasická masáž s konopným 
olejem, konopná koupelová lázeň, celotělový regenerační zábal 75 min. 990

Radost ze života s chutí čokolády - masáž ze 100% čokolády, celotělový čokoládový 
zábal, relaxační koupel, celotělový krémový zábal 75 min. 1 150

Na dobrú noc - uklidňující koupel (pro 1) nebo společná perličková koupel (pro 2), 
uklidňující masáž bylinným olejem, prohřívací zábal sedmi bylin,  
celotělový regenerační zábal sedmi bylin

70 min.
980  

(pro 1 osobu) 
1 990  

(pro 2 osoby)

Nohy po práci unavené - střídavá nožní koupel, masáž nohou, zábal nohou 55 min. 590
Ruce po práci unavené - vodní regenerace po zátěži, masáž rukou, zábal rukou 60 min. 620
Záda po práci unavené - humátová koupel, léčebná masáž Artrinem 40 min. 860

KOUPELE 

Název Doba 
trvání

Cena  
v Kč

Perličková koupel s přísadami  15 min. 420
Hydromasáž automatická  
s přísadami  15 min. 420

Vodní intenzivní masáž zad  20 min. 490
Vodní celotělová anticelulitidní 
masáž  20 min. 490

Koupel mořská  15 min. 390
Regenerační koupel humátová  15 min. 450
Koupel bylinková  15 min. 390
Koupel pivní  15 min. 450
Koupel pro dva s perličkou  
a světelnou terapií  30 min. 790

Střídavá nožní koupel  15 min. 190

ZÁBALY A OBKLADY 

Název Doba 
trvání

Cena  
v Kč

Slatinný obklad  20 min. 230
Parafínový obklad  25 min. 240
Medový obklad  25 min. 240
Bahenní zábal  30 min. 420
Celotělový zábal regenerační  20 min. 260
Zábal rukou či nohou  20 min.                            170
Anticelulitidní zábal  30 min. 360

„Odpočinek s dotekem místních tradic, čisté přírody a rodinné atmosféry – to je Hotel Ambra.“



Hotel AMBRA  

Solné 1055
763 26  Luhačovice
 +420 577 154 111
+420 778 485 222

recepce@hotel-ambra.cz
www.hotel-ambra.cz

KOSMETICKÁ PÉČE 

Název Doba 
trvání

Cena  
v Kč

Obličejový rituál  60 min.                      880
Luxusní liftingová péče  
s okamžitým efektem  70 min. 935

Vitaminová minikúra  
pro omlazení  50 min. 570

Ošetřující péče pro muže  50 min. 570

OSTATNÍ 

Název Doba 
trvání

Cena  
v Kč

Inhalace  15 min. 145

Oxygenoterapie  
(kyslíková kúra)  30 min. 200

Každá další oxygenoterapie  30 min. 150
Infrasauna  15 min. 70
Magnetoterapie  30 min. 250

S výběrem procedur Vám rádi poradíme. Obraťte se na vedoucí wellness centra  
na tel.: +420 778 485 227  nebo e-mailu wellness@hotel-ambra.cz


