WELLNESS PROCEDÚRY

Zdravie nad zlato

NÁZOV PROCEDÚRY

POPIS PROCEDÚRY

TRVANIE

CENA

GOLD PROCEDÚRY
Turčianska zlatá maska

ošetrenie a masáž tváre s použitím 24-kar. zlata

1h

190,00 €

Venušina zlatá kúra

Turčianska zlatá kúra pre dámy (kúpeľ, zábal,
masáž, maska, pitná kúra) s použitím 24-kar. zlata

3h

290,00 €

Zlatá kúra Luxemburg

Turčianska zlatá kúra pre pánov (kúpeľ, zábal,
masáž, pitná kúra) s použitím 24-kar. zlata

3h

190,00 €

MASÁŽE
Helena

klasická masáž tváre

20 min.

25,00 €

Zeus1

klasická masáž celotelová

40 min.

50,00 €

Zeus

klasická masáž čiastočná - chrbát + šija

20 min.

25,00 €

Mäkké techniky

masáž na uvoľnenie svalstva

40 min.

50,00 €

Apollón1

reflexná masáž chodidiel / rúk

40 min.

50,00 €

Niké1

reflexná masáž chrbta

40 min.

50,00 €

Niké

reflexná masáž chrbta

20 min.

25,00 €

Artemis1

lymfodrenáž horných končatín, dolných končatín
alebo tváre

40 min.

50,00 €

Aténa1

anticelulitídna masáž

40 min.

50,00 €

SHIA-TSU1

japonská masáž

40 min.

50,00 €

Medová masáž1

detoxikačná masáž

40 min.

50,00 €

Bodyforming1

masáž pre formovanie postavy + zábal

110 min.

90,00 €

Bodyforming
(10 a viac procedúr)1

masáž pre formovanie postavy + zábal

110 min.

80,00 €

Masáž lávovými
kameňmi celotelová1

celotelová masáž lávovými kameňmi

80 min.

70,00 €

Masáž lávovými kameňmi
čiastočná (chrbát + nohy)1

masáž lávovými kameňmi - chrbát + zadná časť nôh

40 min.

50,00 €

LOMI LOMI1

havajská masáž

80 min.

70,00 €

Breussova masáž1

uvoľňujúca masáž

40 min.

50,00 €

Indická masáž hlavy1

antistresová masáž

40 min.

50,00 €

Herakles

športová masáž dolných končatín

20 min.

25,00 €

HYDROTERAPIA
Bahenný vaňový kúpeľ

minerálny vaňový kúpeľ

20 min.

30,00 €

Rašelinový vaňový kúpeľ

minerálny vaňový kúpeľ

20 min.

30,00 €

Citrínový kúpeľ

uhličitý vaňový kúpeľ

20 min.

25,00 €

Poseidon

celková masáž pod vodou (automatická)

20 min.

30,00 €

Lazuritový kúpeľ

perličkový vaňový kúpeľ

20 min.

25,00 €

Royal Bath2

minerálny kúpeľ v bazéne s piscinou

30 min.

25,00 €

Vírivý kúpeľ - trysky

vírivý vaňový kúpeľ

20 min.

25,00 €

Gabun

parafínový obklad

20 min.

20,00 €

Togo

rašelinový obklad

20 min.

20,00 €

Pilates

skupinové cvičenie s fyzioterapeutom

40 min.

10,00 €

Fit Lopty

skupinové cvičenie s fyzioterapeutom

40 min.

10,00 €

SM systém

skupinové cvičenie s fyzioterapeutom

40 min.

10,00 €

SM systém

individuálne cvičenie s fyzioterapeutom

20 min.

25,00 €

Skupinová kineziterapia

skupinové cvičenie s fyzioterapeutom

40 min.

10,00 €

Individuálna kineziterapia

individuálne cvičenie s fyzioterapeutom

40 min.

50,00 €

Individuálna kineziterapia

individuálne cvičenie s fyzioterapeutom

20 min.

25,00 €

Brasil Oxygen

oxygenoterapia

50 min.

20,00 €

Lesotho

plynový zábal CO2 celotelový

40 min.

25,00 €

Magnetoterapia*

20 min.

15,00 €

Elektroterapia*

10 min.

10,00 €

Fototerapia*

10 min.

10,00 €

1 aplikácia

10,00 €

TERMOTERAPIA

POHYBOVÉ AKTIVITY

OSTATNÉ PROCEDÚRY

Plynové injekcie CO2

podkožná aplikácia CO2

VYSVETLIVKY K CENNÍKU
(1) Procedúra je k zakúpeniu aj pre neubytovaných hostí. Podmienkou je dokúpenie 30 minútového vstupu do Royal Bath za cenu podľa
platného cenníka procedúr.
(2) Ubytovaní hostia majú nárok na bezplatný 30 minútový vstup do Royal Bath denne. Každá ďalšia začatá polhodina sa účtuje podľa platného cenníka procedúr.
*Procedúra si vyžaduje lekársky predpis.

ZVÝHODNENÉ BALÍCKY PROCEDÚR
Využite našu ponuku cenovo zvýhodnených balíčkov procedúr a strávte deň
relaxu s kráľovskou starostlivosťou v Hoteli Royal Palace*****.

Balík ROYAL LUXURY zahŕňa3:
1x Zeus - klasická masáž celotelová (40 min.)
1x Bahenný vaňový kúpeľ (20 min.)
Pultová cena balíka: 80,00 €

Cena pre hostí ubytovaných
v Hoteli Royal Palace*****: 70,00 €
Cena pre hostí SLK Turčianske Teplice: 75,00 €

Balík ROYAL SPA zahŕňa3:
1x Poseidon - celková masáž pod vodou
(20 min.)
1x Lesotho - plynový zábal CO2 celotelový
(40 min.)
1x Termoterapia - parafínový alebo
rašelinový obklad (20 min.)
Pultová cena balíka: 75,00 €
Cena pre hostí ubytovaných
v Hoteli Royal Palace*****: 65,00 €
Cena pre hostí SLK Turčianske Teplice: 70,00 €

Balík ROYAL THERAPY zahŕňa3:
1x Brasil Oxygen - oxygenoterapia
1x Lesotho - plynový zábal CO2 celotelový
1x Termoterapia - parafínový alebo
rašelinový obklad (20 min.)
Pultová cena balíka: 65,00 €

Cena pre hostí ubytovaných
v Hoteli Royal Palace*****: 55,00 €
Cena pre hostí SLK Turčianske Teplice: 60,00 €
VYSVETLIVKY K CENNÍKU
(3) Procedúry v balíkoch nie je možné zamieňať.
Všetky ceny sú vrátane 20% DPH.
Platnosť cenníka je od 1. 2. 2019.

royalbath@therme.sk

www.royalpalace.sk

