SPA

SPA
SPA - VEŘEJNÁ ZÓNA | PUBLIC ZONE
Vstup zdarma
Freier Eintritt
Free Entry

Neomezeně
Unbegrenzt
Unlimited

Ubytovaný hotelový host
Resident Hotelgast
Resident hotelguest

250 CZK

90 Min.

Veřejnost | Öﬀentlichkeit | Public

Otevírací doba
09.00 - 21.00
Öﬀnungszeiten 10.00 - 21.00
Opening hours 19.00 - 21.00

/sauna, Sauna/
/vstup pouze pro osoby od 12 let věku, Eintritt nur für
Personen ab 12 Jahren, entry only for persons up to 12
years of age/

PREMIUM SPA - PLACENÁ ZÓNA | BEZAHLTE ZONE | PAID ZONE
500 CZK

1 vstup
1 Eintritt
1 Entry

Ubytovaný hotelový host
Resident Hotelgast
Resident hotelguest

500 CZK

90 Min.

Veřejnost | Öﬀentlichkeit | Public

Otevírací doba
10.00 - 21.00
Öﬀnungszeiten
Opening hours

/vstup pouze pro osoby od 12 let věku, Eintritt nur für
Personen ab 12 Jahren, entry only for persons up to 12
years of age/

SPA - MASÁŽE | MASSAGEN
Otevírací doba
09.00- 21.00
Öﬀnungszeiten
Opening hours

SPA - VEŘEJNÁ ZÓNA
VSTUP PRO UBYTOVANÉ HOTELOVÉ HOSTY ZDARMA.
VSTUP ZAHRNUJE: BAZÉN, VÍŘIVKU, DĚTSKÝ BAZÉNEK S ATRAKCEMI, FINSKOU SAUNU
/PLAVKOVÁ/, PARNÍ SAUNU /PLAVKOVÁ/, ODPOČÍVÁRNU.
BAZÉN
VÍŘIVKA
DĚTSKÝ BAZÉNEK S ATRAKCEMI
FINSKÁ SAUNA
Sauna s vůní Finska
Teplota 85-105°C / Vlhkost vzduchu 3-12% RH / Počet osob 9
To pravé saunování jako ve Finsku.
Pokud jste vyznavačem tradičního saunování, je pro vás ﬁnská sauna to pravé. Jedná se o
klasickou saunu, původem z ﬁnská, která je typická pro svou vysokou teplotu, nízkou
vlhkost a dřevěný interiér. Hlavními prvky jsou dřevěné obložení, dřevěná lavice a saunová
kamna, která místnost vytápějí.
V zásadě rozlišujeme dva druhy ﬁnské sauny, klasická (suchá sauna, nízká vlhkost, vysoká
teplota) a sauna s parními nárazy (vyšší vlhkost, polévání žhavých kamenů vodou). Má
blahodárný vliv na upevňování zdraví a posilování imunity.
PARNÍ SAUNA
Turecká lázeň - Vůně orientu
Teplota 45-48 °C / Vlhkost 100% RH / Počet osob 8
Jedinečná kombinace tepla a vlhka v jedné kabině.
Příjemné teplo, vysoká vlhkost a všudypřítomná mlha, to jsou typické rysy parní sauny.
Teplota je zde nižší než v klasické sauně (40-50°C), s vlhkostí až 100%. Kabina je vybavena
parním generátorem, který se stará o výrobu páry. Kabiny jsou vybaveny keramickým
obkladem, či jsou použité jiné nenasákavé a vodostálé materiály.
Díky nižší teplotě je sauna vhodná i pro osoby, které hůře snášejí vysoké teploty klasické
sauny. Přítomnost páry navíc zesiluje účinky lázně vůči našemu organismu. Pára je známá
pro svůj pozitivní vliv na pokožku, jelikož pomáhá k pročištění pórů a zanechává kůži jemnou
a hebkou. Navíc působí příznivě na dýchací cesty. Účinky lze ještě zvýšit při použití
aromaterapie, kdy je pára obohacena o éterické oleje, případně kabinu vybavit
chromoterapií.

PREMIUM SPA - PLACENÁ ZÓNA
500 KČ / 1 ČASOVĚ NEOMEZENÝ VSTUP / 1 OSOBA
VSTUP ZAHRNUJE /VSTUP POUZE PRO OSOBY OD 12 LET VĚKU/: FINSKOU SAUNU,
PARNÍ SAUNU, BYLINNOU SAUNU, TEPIDÁRIUM, OCHLAZOVACÍ BAZÉN, OCHLAZOVACÍ A
ZÁŽITKOVÉ SPRCHY, LEDOVAČ, INFRALAVICI.
FINSKÁ SAUNA
Sauna s vůní Finska
Teplota 85-105°C / Vlhkost vzduchu 3-12% RH / Počet osob 13
To pravé saunování jako ve Finsku.
Pokud jste vyznavačem tradičního saunování, je pro vás ﬁnská sauna to pravé. Jedná se o
klasickou saunu, původem z ﬁnská, která je typická pro svou vysokou teplotu, nízkou
vlhkost a dřevěný interiér. Hlavními prvky jsou dřevěné obložení, dřevěná lavice a saunová
kamna, která místnost vytápějí.
V zásadě rozlišujeme dva druhy ﬁnské sauny, klasická (suchá sauna, nízká vlhkost, vysoká
teplota) a sauna s parními nárazy (vyšší vlhkost, polévání žhavých kamenů vodou). Má
blahodárný vliv na upevňování zdraví a posilování imunity.
PARNÍ SAUNA
Turecká lázeň - Vůně orientu
Teplota 45-48°C / Vlhkost 100% RH / Počet osob 8
Jedinečná kombinace tepla a vlhka v jedné kabině.
Příjemné teplo, vysoká vlhkost a všudypřítomná mlha. To jsou typické rysy parní sauny.
Teplota je zde nižší než v klasické sauně (40-50°C), s vlhkostí až 100%. Kabina je vybavena
parním generátorem, který se stará o výrobu páry. Kabiny jsou vybaveny keramickým
obkladem, či jsou použité jiné nenasákavé a vodostálé materiály.
Díky nižší teplotě je sauna vhodná i pro osoby, které hůře snášejí vysoké teploty klasické
sauny. Přítomnost páry navíc zesiluje účinky lázně vůči našemu organismu. Pára je známá
pro svůj pozitivní vliv na pokožku, jelikož pomáhá k pročištění pórů a zanechává kůži jemnou
a hebkou. Navíc působí příznivě na dýchací cesty. Účinky lze ještě zvýšit při použití
aromaterapie, kdy je pára obohacena o éterické oleje, případně kabinu vybavit
chromoterapií.

PREMIUM SPA - PLACENÁ ZÓNA
BYLINNÁ SAUNA
Bylinná sauna - kouzlo starého dřeva a bylin.
Teplota 45-65°C / Vlhkost 45 % RH / Počet osob 10
Propojení tradičního saunování a aromaterapie.
Bylinná sauna, neboli aromasauna, nabízí možnost užít si chvíle v sauně provoněné Vaší
oblíbenou vůní. Klasické saunování je obohaceno o používání vonných olejů nebo výparů z
léčivých bylin. Bylinné esence násobí účinky sauny a saunování má pak větší relaxační
účinek. V sauně je udržována relativně nízká teplota i vlhkost (45-65°C, 20-45%RH). Proto
je vhodná i pro osoby, kterým se v klasické sauně špatně dýchá.
“Aromaterapie, řízené používání esenciálních olejů pro udržování, podporu a zlepšení
fyzické, psychické a duševní pohody.” (Mojay, 2000)
Vlivem tepla dochází k odpařování esencí a jejich uvolňování do vzduchu. Nejen, že je sauna
příjemně provoněna, ale esence pomáhají také při prevenci onemocnění dýchacích cest.
Navíc esence zůstávají na pokožce, póry pokožky jsou během saunování rozšířené, díky
čemuž dochází k lepšímu vstřebávání esencí. Pokožka je zdravější a jasnější.
Dle druhu vůně lze částečně ovlivnit působení sauny. Eukalyptus uvolňuje dýchací cesty,
levandule zklidňuje, mentol nabije tělo energií a citron rozjasní pleť. Vyberte si dle vašich
preferencí, momentálního rozpoložení nebo nálady. Směsi k saunování lze míchat také z
léčivých bylin a esencí, je možné přidat mořskou sůl.
TEPIDÁRIUM
Počet osob 15
Tepidárium je místnost s teplotou kolem 40°C s relativní vlhkostí okolo 40 %.
Místnost je vyhřívána pomocí vyhřívaných lavic, stěn a podlahy, které sálají teplo. Návštěva
tepidária je vhodná jako prevence k povzbuzení imunitního systému bez zatížení krevního
oběhu. V místnosti probíhá relaxace při pohledu na hvězdnou oblohu s výhledem na
centrum Špindlerova Mlýna.

PREMIUM SPA - PLACENÁ ZÓNA
OCHLAZOVACÍ BAZÉN
Pro správné a tradiční ochlazení po sauně nesmí chybět ochlazovací bazén. Docílí k správné
reakci organizmu, kdy dochází k látkové výměně, okysličení krve a správné utužovací kůře
nedílné součásti saunování.
OCHLAZOVACÍ A ZÁŽITKOVÉ SPRCHY
/VARIANTA OCHLAZENÍ PODLE POSLEDNÍCH TRENDŮ /
Počet osob 4
Ochlazovací fáze jako důležitá součást saunovacího procesu.
Každá sauna potřebuje svou ochlazovnu. Vychází to ze samotné podstaty saunování, tedy
střídání fází zahřátí a ochlazení.
Po každém prohřátí v sauně je tělo potřeba pořádně zchladit. Díky tomu se stahují cévy v
těle, zklidňuje se srdeční tep a tělesná teplota se vrací zpátky do normálu. Krev se
okysličuje a dochází k celkovému osvěžení.
Řádného ochlazení docílíte také v atraktivních sprchách, které imitují bouřku, či mlhu apod.
LEDOVAČ
Ochlazovací fáze jako důležitá součást saunovacího procesu.
Každá sauna potřebuje svou ochlazovnu. Vychází to ze samotné podstaty saunování, tedy
střídání fází zahřátí a ochlazení.
Po každém prohřátí v sauně je tělo potřeba pořádně zchladit. Díky tomu se stahují cévy v
těle, zklidňuje se srdeční tep a tělesná teplota se vrací zpátky do normálu. Krev se
okysličuje a dochází k celkovému osvěžení.
Řádného ochlazení docílíte také pomocí ledu, který se považuje za nejhygieničtější způsob
ochlazení, včetně lokálního použití.
INFRALAVICE
Infra paprsky pro Vaše zdraví, uvolnění a pohodu. Infra lavice nám prohřeje páteř, uvolní
ztuhlé části těla, dojde k prokrvení končetin.

