
ÁJURVÉDSK! PAVILON

Co v Ájurvédském pavilonu naleznete?

První !ást pavilonu je v"nována autentické Ájurvéd". Terapeutické místnosti Agni, Jala, Vayu, Satya a Ananda 
jsou vybaveny originálními indick#mi ájurvédsk#mi stoly a parními kabinami. V bezprost$ední blízkosti se 
nachází pracovna ájurvédského léka$e, atrium s diskrétními terasami a ohromná relaxa!ní zóna s v#hledem 
do blízkého lesa. V této !ásti není povolen vstup d"tem do 8 let. 

Druhá !ást pavilonu, která je v"nována Spa, nabízí vyh$ívan# bazén s n"kolika hydromasá%ními lehátky, 
dva moderní whirpooly, saunu s panoramatick#m v#hledem do p$írody, páru a Kneipp&v chodník. 

Ceník vstupu 
 pond"lí-!tvrtek a ned"le pátek, sobota, ned"le do 
 od 14.00: 14.00 a státní svátky:              

2 hodiny 290 K" 450 K"
celodenní 490 K" 690 K"
2 hodiny 190 K" - d#ti od 1 do 8 let 350 K"

V p$ípad# p$ekro"ení dvouhodinového limitu bude ú"tována cena za ka%dou zapo"atou & hodinu, 
tzn. v období od pond#lí do "tvrtka 40 K"/15´, v období od pátka do ned#le a ve státní svátky 60 K"/15´.

Otevírací doba
pond"lí – !tvrtek 10.00 - 22.00
pátek  10.00 - 23.00 
sobota 08.00 - 23.00
ned"le 08.00 - 20.00
 

Vstup d#tí (od 1 roku do 8 let) do wellness je povolen za doprovodu dosp#lé osoby pouze v dob# 
od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00, a to pouze v termínech pro pobyty s d#tmi. Zákaz vstupu d#tí do 1 roku. 

Mo%nost pronájmu privátní ví$ivky:
1 hodina pro 2 osoby    990 K"
2 hodiny pro 2 osoby 1 690 K" 
3 hodiny pro 2 osoby 2 250 K"

* za ka%dou dal'í osobu vám bude ú"továno 190 K"

Doporu"ujeme si nosit %upany, které budou p$ipraveny na va'em hotelovém pokoji. V opa"ném p$ípad# vám ho rádi zap(j"íme 
za poplatek 40 K". 



	
	
 

WELLNESS & SPA HOTEL SVATÁ KATE!INA 
 
 
 
WELLNESS & SPA V RESROTU SVATÁ KATE!INA  
NABÍZÍ DOKONALOU SPA TERAPII 
 
Vstup do wellness  
 

• 2 hodiny: 230 CZK 
• celodenní: 470 CZK  
• dít" 2 - 10 let na 2 hodiny: 150 CZK 

 
Vstup do wellness zahrnuje: 

• páry, sauny, vnit#ní ví#ivku, relaxa$ní místnosti 
 

Vstup do wellness nezahrnuje: 
• hydromasá%ní venkovní jacuzzi a Rasulbath 

 
Otevírací doba Wellness & Spa 
 

• po-$t: 12-22 
• pá: 10-23 
• so: 8-23 
• ne: 8-20 

 
Vstup d"tí - pouze v termínech pro pobyty s d"tmi od 13 hod. do 15 hod. 
 
 


