
MASÁŽE

KOUPELE

ZÁDA + ŠÍJE 40 min. 565,-

ZÁDA + ŠÍJE
+ NOHY

70 min. 770,-

MASÁŽ ZAD 
+ LÁVOVÉ KAMENY

60 min. 690,-

MASÁŽ NOHOU 40 min. 600,-

PARAFÍNOVÝ ZÁBAL 
RUKOU /DOPLNĚK 
K MASÁŽÍM/

20 min. 120,-

KINESIO TAPING

145,-
Pomocí kinesio tape lze pozitivně ovlivnit funkci 
svalů, lymfatického systému a kloubů. Cena se 
odvíjí od plochy těla, která je potřeba tapovat. 

90 min. 1860,-

50 min.   690,-

TĚHOTENSKÁ MASÁŽ CELÉHO TĚLA

Těhotenská masáž je vysoce jemná, nastá-
vajícím maminkám ulevuje od bolesti, na-
vozuje pocit úlevy a pohody. Při ošetření se 
používá BIO kokosový olej, který má vyživu-
jící účinky na pokožku a pomáhá proti striím.

ESENČNÍ KOUPEL 
PRO 1 OSOBU

60 min. 940,-

ESENČNÍ KOUPEL 
PRO 2 OSOBY

90 min. 1520,-

LYMFA CELÉHO TĚLA 120 min. 1450,-

LYMFA /DLE VÝBĚRU 
KLIENTA - POUZE 
ČÁST TĚLA/

60 min. 860,-

LYMFATICKÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ
Lymfatická masáž je zdraví velmi prospěš-
nou jemnou masáží lymfatických cest, která 
pomocí cíleného masážního tlaku a směru 
napomáhá odtoku přebytečné vody (otoky) 
a toxických látek z těla. 

ESENČNÍ KOUPEL + MASÁŽ ZAD 
/ESENCE DLE VÝBĚRU KLIENTA/

VINNÁ KOUPEL + MASÁŽ ZAD PRO 2 OSOBY 
Vinná koupel přinese příjemnou úlevu pro tělo i duši. Nejen že se or-
ganismus zrelaxuje, ale i detoxikuje. Zároveň koupel vyživuje pokožku 
a zlepšuje krevní oběh. Koupel probíhá ve dřevěné vaně s masážními 
tryskami a během koupele je podávána lahev bílého vína a ovoce, 
následuje relaxační masáž.

ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ CELÉHO TĚLA 
/PEELING, ZÁBAL, MASÁŽ/

Čokoládová masáž je luxusní procedura, kte-
rá omlazuje a vyhlazuje pokožku. Zbavuje ji 
odumřelých buněk a činí ji jemnou. Podpo-
ruje odplavování škodlivých látek z těla, má 
antioxidační účinky a pozitivně působí na 
mysl, jelikož je čokoláda bohatá na minerály 
jako vápník, draslík a hořčík, vitaminy, poly-
fenoly, teobromin, esterol a kofein.120 min. 1900,-

HOT STONES THERAPY 
/CELOTĚLOVÁ MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY/
Hot stones therapy patří mezi nejluxusnější 
masáže v salónech a svými účinky dokáže 
uspokojit i ty nejnáročnější klienty. Na ma-
sáž se nahřívají kameny, které mají silnou 
energetickou vibraci. Tím rozproudí tok 
energie v těle a odstraňují blokace. Masáž 
je vynikající na bolest svalů, kloubů a skvěle 
odstraňuje stres. 90 min. 1520,-

VYŽIVUJÍCÍ MANDLOVÁ MASÁŽ 
Tato celotělová vyživující masáž se zábalem 
zad nadchne především ženy, které touží po 
vyživení a zvláčnění pokožky, během této 
masáže si navíc skvěle odpočinete. Mandlové 
mléko je vysoce výživné, především díky vita-
mínu A a linolinu. Tato masáž je doporučena i 
pro osoby s ekzematickou a citlivou pokožkou. 

CELOTĚLOVÁ MASÁŽ REKREA
Rekrea masáž je postavena na základě 
sportovní masáže. Její kouzlo spočívá v pro-
pojení jednotlivých masérských hmatů ve 
spojení s hudbou tak, že výsledkem je 
dokonalá relaxace, uvolnění a regenerace 
klienta.

AJURVÉDSKÁ MASÁŽ CELÉHO TĚLA
Jedná se o velmi jemnou masáž, která má vliv 
na pohybový aparát, lymfatický systém a na-
pomáhá odplavování škodlivých látek z těla. 
Masáž se provádí za použití horkých masážních 
olejů, které se po masáži vstřebají do pokožky. 
Masáž je celotělová včetně hlavy a obličeje. 

90 min. 1515,-

ANTISTRESOVÁ MASÁŽ CELÉHO TĚLA
Antistresová masáž je kombinovaným 
ošetřením celého těla za pomoci různých 
masážních technik, díky kterým se z těla 
odplaví stres. Působí především na části 
těla, které jsou stresem nejvíce namáhané 
a přetížené.

90 min. 1100,-

120 min. 1400,-

90 min. 1450,-

DORNOVA METODA + BREUSSOVA MASÁŽ

Energetická a bezbolestná terapie uvolňující 
napětí svalů, zejména svalů podél páteře. 
Během masáže jsou uvolňovány meziob-
ratlové bloky, tím se páteř srovná do přiro-
zené pozice a meziobratlové ploténky mají 
větší možnost se vrátit do původní pozice. 
Při masáži se používá třezalkový olej.   

30 min. 550,-



CENÍK MASÁŽE, KOUPELE
& WELNESS

KONTAKTY
Školní 11, HUMPOLEC 396 01
dálnice D1

t.: 565 30 20 10
e.: recepce@fabrikahotel.cz
w.: fabrikahotel.cz

PIVNÍ LÁZEŇ

WELLNESS OTEVÍRACÍ DOBA WELLNESS

PIVNÍ LÁZEŇ 
+ MASÁŽ – 1 OSOBA

60 min. 1650,-

PIVNÍ LÁZEŇ 
+ MASÁŽ – 2 OSOBY

90 min. 1950,-

Pivní koupel je od středověku prověřenou 
léčebnou procedurou. Během koupele je 
nutné dodržet správnou teplotu lázně, dobu 
lázně a správné dávkování přísad. Pivní 
koupel očišťuje a pročišťuje organismus 
přes póry pokožky. Koupel probíhá ve spe-
ciální dřevěné vaně s masážními tryskami, 
které příznivě prospívají organismu člověka. 
Po koupeli následuje lehká masáž. 

Klidné a útulné prostředí wellness zóny
fabrika hotelu je jako stvořené k načerpání
nových sil.

Po:  17 – 21 hod. 
Út - Pá: 9 – 11 hod. 17 – 21 hod. 
So - Ne:  16 - 19 hod.

Mimo otevírací dobu po dohodě s recepcí.
INFRASAUNA 30 min.   100,-

FINSKÁ SAUNA 60 min.   350,-

WHIRLPOOL 60 min.   500,-

FITNESS 60 min.     80,-

PRONÁJEM CELÉHO 
WELLNESS

120 min. 1500,-

(sauny, whirlpool, fitness)

PRONÁJEM CELÉHO PRONÁJEM CELÉHO PRONÁJEM CELÉHO PRONÁJEM CELÉHO 
WELLNESSWELLNESSWELLNESSWELLNESSWELLNESS
(sauny, whirlpool, fitness)(sauny, whirlpool, fitness)(sauny, whirlpool, fitness)(sauny, whirlpool, fitness)(sauny, whirlpool, fitness)(sauny, whirlpool, fitness)

Humpolec
Plzeň

Praha
Hradec Králové

Ostrava

Brno


