
 
 

Terapie poskytované ve studiu MYSTIC TEMPLE nedaleko hotelu 

 
THAJSKÉ MASÁŽE 

Tradiční thajská masáž – Temple Classic 

30 min | 490 Kč 60 min | 950 Kč 90 min | 1 290 Kč 120 min | 1 690 Kč 

Tradiční thajská chrámová masáž je souborem mistrných technik, při kterých se pomocí manipulačních 

cviků a akupresury na energetické body těla uvolňuje napětí a bolest svalů, šlach a kloubů. Masáž přináší 

celkové uvolnění, pocit vitality a duchovní rovnováhy. Temple Classic představuje thajskou masážní 

terapii ve své nejpůvodnější podobě, jak je po staletí vyučována a praktikována. 

Masáž nohou – Foot Relax  

30 min | 490 Kč 60 min | 950 Kč  

Thajská masáž dolních částí nohou pomocí akupresurních tlaků se zaměřením na oblast chodidel. 

Reflexologie spojená s masáží od prstů nohou až ke kolenům pomocí 100% esenciálního oleje 

obsahujícího výtažky tymiánu, manuky, citrónové trávy, balzámu z eukalyptu, rozmarýnu, máty a květu 

kaštanu. Masáž je ideální pro odstranění pocitu těžkosti a únavy nohou a je oblíbená i pro své léčebné 

účinky a omezení tvorby civilizačních nemocí spojených s poruchami krevního oběhu. 

Bylinná masáž – Spirit of Siam 

60 min | 1 290 Kč 90 min | 1 590  Kč  

Starobylá bylinná aroma masáž, ve které jsou používány plátěné váčky, naplněné směsí bylin a trav s 

aroma látkami dle 6 století starých receptur. V parní lázni nahřáté balíčky jsou přikládány na místa, kde 

se soustředí napětí a bolest. Následuje uvolňující aroma masáž pomocí aromatických olejů z extraktů 

jasmínu, santálového dřeva a limety. Výsledkem je mimo celkového uvolnění celého těla i pocit 

pozitivního nabytí mysli.  

Thajská olejová aroma masáž – Queen’s Park 

60 min | 1 290 Kč 90 min | 1 590  Kč  

Aromaterapie, revitalizační masáž pomocí aroma olejů z výtažků levandule, růžového dřeva, eukalyptu a 

máty, spojená s akupresurou a reflexologií, doplněná inhalací vonných olejů z esencí červeného 

pomeranče, santálového dřeva a jasmínu, pomocí aroma lamp. Tato aromaterapie, masáž aroma oleji, je 

zaměřena na uklidnění a dosažení stavu harmonie ducha (inhalace) a těla (masážní techniky). Olejová 

aroma masáž byla nejoblíbenějším druhem aroma masáže na čínském i japonském císařském dvoře. 

Masáž zad – Dark Side of the Moon 

60 min | 1 090 Kč  

Kombinace masážních technik zaměřených na odstraňování jednorázových i chronických bolestí zad. 

Masáž odbourává s použitím uvolňujících mastí z mentolu a kafru blokace a tenze v celé oblasti zad, šíje 

a ramen.  

 



 
Orientální masáž – Orient Premium 

90 min | 1 690  Kč  

Kombinovaná masáž nohou, rukou, hlavy a zad, která vznikla spojením několika odlišných metod a stylů 

masáží. Masáž Premium je určena pro mimořádně unavené svaly i pro odstranění pocitu přepracovanosti 

a vyčerpání. Základem masáže Orient je působení na akupresurní body, ležící na energetických drahách 

těla a jejich celkové pozitivní dobití.  

Prenatální masáž – Thai Silk 

60 min | 990  Kč  

Hedvábná prenatální uvolňující masáž zad a šíje určená těhotným ženám. Masáž Thai Silk je vhodná pro 

pomoc při odstraňování bolestí páteře, šíje a hlavy na straně jedné a zvýšení pružnosti pokožky na straně 

druhé.  

 

AYURVÉDSKÉ MASÁŽE 

Nabízíme pouze v následujících termínech: 

 6.  – 7. 3., 20. – 21.3., 3. – 4. 4., 17. – 18. 4., 1. – 2. 5., 15. – 16. 5., 29. – 30. 5. 

Olejová masáž – Abhyanga 

60 min | 1 530  Kč 

Masáž výrazně přispívá k celkovému uvolnění a relaxaci těla i mysli, zlepšuje funkčnost pohybového 

aparátu a lymfatického systému, napomáhá odplavování škodlivých látek z těla, zvyšuje 

obranyschopnost, zpomaluje stárnutí. Zvláčňuje pokožku, podporuje spánek, posiluje zrak a svalstvo.  

Masáž třetího oka – Shirodhara 

60 min | 1 970  Kč  

Velmi účinná terapie pro léčbu mnoha nemocí spojených s hlavou, krkem, nervovým systémem, zrakem 

a sluchem. Terapie je velice účinná při léčbě poruch spánku, bolestech hlavy, při únavě způsobené 

mentálním vypětím nebo poruchách nervového systému.  

Masáž bylinnými/rýžovými měšci – Pindasveda 

60 min | 1 860  Kč  

Pindasveda, masáž rýžovými či bylinnými měšci. Provádí se většinou v kombinaci s masáží Abhyanga, 

pro doléčení problémových či bolestivých míst. K masáži se používají měšce naplněné speciální teplou 

rýží, případně bylinkami. 

 

 

Masáž těla a hlavy – Thail Vimardana 



 
90 min | 2 150  Kč  

Relaxační masáž celého těla a hlavy, které je z celkové doby věnováno půl hodiny. Tradiční masážní 

technika, oblíbená jako prostředek komplexní regenerace a relaxace. Použitý přírodní olej spolu s 

propracovanými postupy povzbuzuje látkovou výměnu a napomáhá obnově tělesných i duševních sil.  

 

Olejová masáž nohou – Pada Abyanga 

30 min | 750  Kč 

Olejová masáž chodidel, nohou a kolen se zaměřením na reflexní body pomáhá udržet nebo obnovit 

správnou funkci těla i vnitřních orgánů.  

Olejová masáž zad – Kati Abyanga 

30 min | 750  Kč 

Olejová masáž krku, ramen a zad se provádí vleže a je velmi prospěšná zejména při sedavém zaměstnání. 

Masáž zahřívá, zklidňuje a uvolňuje ztuhlé svaly, odstraňuje bolest a nervové napětí. 

Baby Massage 

30 min | 760 Kč  

Masáž dítěte je zaměřena především na oblast zad, pasu, krku, rukou a chodidel. Nejdůležitějším 

aspektem je masáž páteře, jelikož tuto část těla je nutné posílit, aby mohla být dobrou oporou celého těla. 

Masáž je prospěšná také pokožce hlavičky, odstraňuje její suchost a posiluje vlasové kořínky. Pravidelná 

masáž podporuje správný vývoj dítěte a jeho klidný spánek. Masáž je vhodná od 3 měsíců věku. 

 

KLASICKÉ MASÁŽE 

 

Klasická švédská masáž – Swedish School 

30 min | 490 Kč 60 min | 950 Kč 90 min | 1 290 Kč  

Svalová masáž je založena na klasické masážní technice. Slouží k osvěžení a regeneraci svalstva, 

zlepšení tělního metabolismu a napomáhá lepšímu krevnímu oběhu. Jedná se o typ sportovní masáže 

specificky určené ke zrychlenému odstranění únavy. 

Aroma masáž – Spring Fragrance 

30 min | 490  Kč 60 min | 1 190 Kč 90 min | 1 490  Kč  

Jemná, uklidňující klasická masáž těla, nejkvalitnějšími aroma oleji. Hebkost, podobná dotekům paprsků 

jarního slunce a intimní vůně rozmarýnu, borovice a citrónové trávy, navozuje pocity uvolnění mysli. 

Slouží k odstranění negativní energie, jakož i výživě pokožky. 

 

OSTATNÍ MASÁŽE 



 
Masáž lávovými kameny – Dragon Stones 

60 min | 1 590  Kč 

K této terapii se používá 53 hladkých lávových kamenů, které se nahřejí ve vodní lázni a poté se teplé 

přikládají na tělo. Současně probíhá masáž jednotlivých částí těla horkým olejem a dvěma většími 

kameny. Teplo prostupuje hluboko do celého těla, čímž dodává organizmu energii a uvolňuje jej. 

Masáž obličeje – Mystic Face 

30 min | 490  Kč 

Chiropraktická masáž obličejové a vlasové časti hlavy, spojená s technikami k uvolnění svalového napětí 

a kloubních blokád krční páteře. Velmi rozšířená forma rychlé masáže, vedoucí k odstranění již 

existujících obtíží, ale zejména k jejich předcházení. Dochází k pozitivní aktivizaci energetických bodů 

na hlavě a patří k proti stresovým typům terapií. 

Masáž obličeje lávovými kameny – Mystic Face and Stones 

30 min | 490  Kč  

Masáž obličeje pomocí zahřátých lávových kamenů přináší blahodárné účinky na regeneraci pleti, 

relaxaci obličeje a celkové uvolnění. Uvolňuje z podkoží a z oblasti ztuhlých svalů obličeje odpadní 

látky a toxiny, které se podílejí na tvorbě vrásek a procesu stárnutí. 

Medová masáž – Honey Massage 

60 min | 990  Kč 

Jedná se o starou osvědčenou léčitelskou detoxikační metodu. Masáž, která využívá výborných účinků 

medu a kompresních masérských hmatů. Dochází tak k odstraňování starých usazenin a jedů až z 

hloubky tělesných tkání.  

Bambusová masáž – Bamboo Massage 

60 min | 1 290  Kč 

Tato silně působící masáž má uvolňující, zklidňující a obnovující vlastnosti. Je možné ji provádět na 

určitých předem určených zónách, před léčbou, nebo jako závěrečnou proceduru. Je to masáž podporující 

zdraví, je ideální jak pro muže (zvlášť pro sportovce), tak i pro ženy (zvláště pro ty co trpí celulitidou s 

otoky nebo s fibrózou). 

Egyptská masáž – Queen of Egypt 

120 min | 2 390  Kč 

Masáž inspirovaná zkrášlujícími rituály egyptských královen spojená s nahřátím v parní lázni, pepřovým 

celotělovým peelingem a specielním ošetřením pro obličej Vás přenesou mimo prostor a čas do míst 

oslavující krásu a věčné mládí. 

 

Relaxační aroma masáž – Ritual Candle 



 
90 min | 1 650  Kč  

Rituální smyslová aroma masáž s mandlovým a kokosovým olejem ve spojení s bambuckým máslem, 

doplněná o pepřový peeling chodidel a bylinnou parní lázeň má vyživující a intenzivně hydratační 

účinky na pleť. 

Tibetská masáž – Tibet 

60 min | 1 650  Kč 

Tibetská masáž výborná pro ty, co mají sedavé zaměstnání, bolesti kloubů, zad a krční páteře, celulitidu. 

během masáže dochází k silné drenáži tekutin, aromaterapie vytahuje toxiny, očišťuje tělo a vyhlazuje 

kůži. 

Očišťující a omlazující masáž – Soap Dream 

90 min | 1 650  Kč  

Soap dream očišťující a omlazující ošetření pokožky, tonizuje a zanechává neuvěřitelně hladkou a 

sametovou pokožku. Ošetření pomocí mýdlové pěny a zahřátých váčků s himalájskými kamínky. 

Masáž horkými a studenými mušlemi – Tokoriki a Matamanoa 

120 min | 1 990  Kč  

Masáž pomocí horkých a studených mušlí spojená s cukrovým peelingem a zábalem z kokosového másla 

pochází z exotického tichomoří. Pomáhá zlepšit proudění lymfy v těle a urychluje odplavení toxinů, čímž 

dochází k harmonizaci organismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZKRÁŠLUJÍCÍ TERAPIE – Darphin Cosmetics 

 



 
Regenerační péče – Růže a len 

90 min | 3 290  Kč 

Velmi intenzivní péče proti stárnutí. Kompletní omlazující péče, která regeneruje pleť, tvaruje a zpevňuje 

obličejové svaly a zanechává pleť jasnou, sjednocenou a tonizovanou. 

Vyživující péče – Růžové dřevo a máslo z karité 

90 min | 2 390  Kč 

Obnovuje mladistvou elasticitu, pružnost a oslnivou zář pleti, čímž působí proti prvním známkám 

stárnutí a zpomaluje zrání pleti. 

Rozjasňující péče – Mimosa a kosatec 

75 min | 1 790  Kč 

Ošetření podporující jas a sjednocenosti pleti. Pleť vypadá svěží, zářící a projasněná. 

Zklidňující péče – Heřmánek a med 

75 min | 1 790  Kč 

Zklidňující péče pro citlivou pleť. Heřmánek sníží začervenání a zanechá pleť jemnou, tonizovanou a 

podporuje její vnitřní i vnější harmonii. 

Čistíci péče – Citron a levandule 

75 min | 1 790  Kč  

Hloubkově čistící a detoxikační ošetření pro všechny typy pleti. Zjemňuje póry a zanechává pleť svěží, 

projasněnou a čistou. 

Hydratační péče – Kiwi a granátové jablko 

60 min | 1 590  Kč 

Hloubkové hydratační a zklidňující péče pro dehydrovanou pleť. Toto intenzivně hydratační ošetření 

obličeje zajišťuje osvěžení. 

 

 

Masáže je možné objednat denně od 9 do 21 hodin. 


