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WELLNESS CENTRUM • VSTUPNÉ 

 

Dopolední provoz    (9:00-14:00) 
Sluneční terasa, střešní bazén, vířivky  

Vstup 2 hod.      250,- Kč / osoba 

Děti do 15 let     100,- Kč / osoba  

(děti hotelových hostů s doprovodem rodičů ZDARMA) 

Neomezený jednorázový vstup   450,- Kč / osoba  
 

Odpolední provoz    (15:00-20:00) 
Sluneční terasa, střešní bazén, vířivky, finská sauna, parní sauna 

Vstup 2 hod.      450,- Kč / osoba 

Neomezený jednorázový vstup   750,- Kč / osoba  

POZOR!!!! Odpolední vstup pouze pro osoby starší 15 let. 

Tato doba je vyhrazena k relaxaci a klidnému odpočinku. 

 
 

DOPOLEDNÍ PROVOZ ODPOLEDNÍ PROVOZ 
NOČNÍ VIP  

WELLNESS RELAX 
20:00 – 23:00 

PONDĚLÍ 09:00 – 14:00 15:00 – 20:00 na objednávku 
ÚTERÝ 09:00 – 14:00 15:00 – 20:00 na objednávku 

STŘEDA 09:00 – 14:00 15:00 – 20:00 - 
ČTVRTEK 11:00 – 14:00 15:00 – 20:00 na objednávku 

PÁTEK 09:00 – 14:00 15:00 – 20:00 na objednávku 
SOBOTA 09:00 – 14:00 15:00 – 20:00 na objednávku 
NEDĚLE 09:00 – 14:00 15:00 – 20:00 na objednávku 

 
Vstup do wellness je možný i pro návštěvníky, kteří nebydlí v hotelu. Hoteloví hosté mají 
přednost, proto doporučujeme si v exponovaných termínech (pátek, sobota) volnou 
kapacitu telefonicky ověřit. 
 

Zapůjčení županu     50,- Kč 
 

Noční VIP wellness relax s konzumací vína   (20:00-23:00) 
Sluneční terasa, střešní bazén, vířivky, finská sauna, parní sauna 

Vstup 3 hod.      1.290,- Kč / osoba 

Noční VIP wellness relax je přístupný pouze pro omezený počet hostů  

(min. 5 – max. 15 osob), rezervace předem je nutná.  

Noční vstup pouze pro osoby starší 18 let. 
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MASÁŽE 
 

Klasická masáž        690,- / 1.250,- Kč  
(25 min. / 50 min.) 

Klasická masáž patří ke starším léčebným metodám a je vhodná při léčení a doléčení, 
ale také při prevenci některých chorob. Masáž působí proti únavě, posiluje zdraví a na-
pomáhá k regeneraci organismu. Též účinkuje na většinu částí lidského těla. Především 
je to kůže, podkožní vazivo, lymfatický systém, svalstvo, nervy, srdce, cévy, dýchací 
aparát, klouby, šlachy, vnitřní orgány a některé žlázy.  
 
 

Aroma antistresová relaxační masáž    750,- / 1.350,- Kč 
(25 min / 50 min.) 

Jedná se o jemnou relaxační masáž s použitím éterických olejů dle výběru. Rostlinné 
silice patří mezi aromatické látky, které působí na organismus vjemem vůně a také 
biologickou aktivitou na různé orgány v těle. Příznivě ovlivňuje krevní oběh, nervový a 
trávicí systém. 
 
 

Masáž lávovými kameny       1.350,- Kč                   
(50 min.) 

Tato terapie je často nazývána královnou masáží, působení horkých kamenů na lidský 
organismus znaly už starověké kultury. Díky tepelné energii a vibraci kamenů spolu 
s masážní havajskou technikou má prokazatelně kladný vliv na tělo, které nastartuje 
očistný proces a tělo se pak začíná detoxikovat. Čedičové kameny jsou předehřáty ve 
vodní lázni o teplotě 50 - 60°C. Prohřáté tělo pak lépe vstřebává vonné esenciální oleje 
(dle výběru z naší nabídky), ty pak vyživují a hydratují pokožku. 
Proceduru neprovádíme během horkých letních měsíců. 
 
 

Indická masáž hlavy       750,- / 1.140,- Kč 
(25 min. / 40 min.) 

Léčivá terapie ošetřující hlavu, šíji, ramena, paže a záda. Jedná se o dokonalou souhru 
hmatů a protažení, při kterých dochází k uvolnění svalů, odstraňuje stres, bolest hlavy, 
očí, uší, napětí v ramenou, krku a šíji. Pomocí kvalitního přírodního oleje následuje ole-
jová masáž obličeje a vlasové pokožky. Dochází k celkové harmonizaci organismu. 
 
 

Uvolňující masáž nohou         790,- Kč 
(25 min.) 

Zlepšuje krevní i lymfatický oběh, uvolňuje stres, zbavuje nohy únavy, bolesti i napětí, 
navozuje pocit vnitřního klidu a harmonie. Na úvod prohřátí a peeling chodidel, lýtek a 
holení. Následuje nanášení aktivačního bylinného přípravku spolu s promasírováním 
masérskými tahy. Masáž nohou a chodidel přispívá k prokrvení svalstva, navozuje pocit 
lehkých nohou a odstraňuje bolesti namožených svalů. 
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SPECIÁLNÍ MASÁŽE 
 

Candella massage                       1.290,- Kč 
(50 min.) 

Originální relaxační masáž s aromaterapií, která se provádí speciálními relaxačními 
hmaty a vonnou svíčkou. Jedinečnost této hřejivé nezapomenutelné terapie spočívá ve 
výběru kvalitního včelího vosku a účinku éterických olejů. Efekt na pleti je okamžitý. 
 
 

Intenzivní hloubková masáž      1.590,- Kč 
(50 min.) 

Jedná se o velmi intenzivní masáž, při které masér používá podobné techniky jako 
například při sportovní, klasické, reflexní nebo havajské masáži. Dochází tak k velmi 
efektivnímu uvolnění svalů v hlubších vrstvách.  
(V případě větších potíží doporučujeme ještě předem rašelinový zábal na problematické 
místo nebo prohřátí v sauně!) Docílíte tak mnohem účinnější terapie. Vhodnější pro 
muže. 
 
 

Lymfatická masáž ruční       1.490,- Kč 
(50 min.) 

Působí proti únavě nohou, otokům a celulitidě, aktivuje lymfatický oběh, zrychluje 
látkovou výměnu, odvádí z těla toxiny. Je i prevencí křečových žil. Neprovádí se celková 
lymfatická masáž, pouze částečná (nejčastěji dolní končetiny) a zároveň důkladné 
uvolnění mízních přestupů. Během masáže probíhá podrobná informace o příčinách 
potíží a jak jim předcházet. 
 

 
 
 
 
 

RITUÁL GALANT       2.290,- Kč 

(100 min.) 

Jedinečná intenzivní procedura začíná celotělovým peelingem, následuje celotělová 
masáž, závěrečný zábal a maska.  Rituál je blahodárný pro uvolnění svalů i na zvláčnění, 
hydrataci a regeneraci vaší pokožky. Vybrané kombinace aplikovaných látek působí na 
organismus během masáže nejen svojí vůní, ale také biologickou aktivitou. Vaše po-
kožka se bude cítit jako v sedmém nebi.  
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PERLIČKOVÉ VANY 
 

 
 

Perličková vana AQUANEA           390,- Kč 
(30 min.) 

Anatomicky tvarovaná vana slouží pro kompletní hydroterapii jako vířivá masáž, 
perličková masáž, chromoterapie, ozonoterapie. Vana využívá 188 vodních trysek pro 
nadstandardní vířivou masáž, 62 vzduchových trysek pro perličkovou masáž, středový 
masážní panel pro masáž vnitřních stran lýtek a stehen. Podporuje srdeční činnosti a 
krevní oběh, zlepšuje dýchání, pomáhá předcházet bolestem páteře a kloubů. Příznivě 
působí při nervovém vyčerpání, stresu a depresích. Celkově uvolňuje, zpevňuje pokožku 
a vazivo, odbourává přebytečné tuky a přináší celkové osvěžení a uklidnění. 
 

 

Multifunkční vana NeoQi             390,- Kč 
(30 min.) 

NeoQi je způsob jak podpořit omlazení, dlouhověkost a především dobré zdraví. NeoQi 
v sobě zahrnuje kombinaci několika funkcí (vodní masáž, vibrační masážní stůl, parní 
saunu, infrasaunu a jemné sprchové masáže), které pomáhají při kardiovaskulárních 
onemocněních, vysokém krevním tlaku, při metabolických poruchách i špatném 
prokrvení periferních částí těla. Odbourává symptomy chronické únavy, nervového 
napětí a poruchy spánku. Dále eliminuje svalové a cévní napětí, zmírňuje revmatické 
bolesti, bolesti zad, ztuhlost svalů a chronické bolesti kloubů.  
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PRIVÁTNÍ ZÁŽITKOVÉ KOUPELE 

 

Hydromasážní vany podporují krevní oběh a hluboké prohřátí organismu, uvolňují sva-
lové napětí a jsou tak skvělým prostředkem pro relaxaci. Zažijte tu pravou romantiku v 
rámci privátních koupelí; v našem wellness centru najdete dvě privátní místnosti s hyd-
romasážními vanami pro 2 osoby.  
Užijte si nerušené chvíle v soukromí. Připravili jsme pro vás několik balíčků s různými 
vůněmi a doplňkovými službami. 
 

 
 

Romantická koupel pro dva      1.250,- Kč 
(60 min.)  

Na výběr z aroma: citrus, levandule a hrozno 
Uvedená cena je za pronájem místnosti (kapacita: 2 osoby). Jedná se o koupel v privátní 
hydromasážní vaně s aroma dle vlastního výběru.  
V ceně je zahrnuta 1× lahev vína + mandle. 
 
 

Deluxe koupel         1.650,- Kč 
(60 min.)  

Na výběr z aroma: citrus, levandule a hrozno 
Uvedená cena je za pronájem místnosti (kapacita: 2 osoby). Jedná se o koupel v privátní 
hydromasážní vaně s aroma dle vlastního výběru.  
V ceně je zahrnuta 1× lahev sektu + občerstvení. 
 
 

Královská koupel        2.500,- Kč 
(60 min.)  

Na výběr z aroma: citrus, levandule a hrozno 
Uvedená cena je za pronájem místnosti (kapacita: 2 osoby). Jedná se o koupel v privátní 
hydromasážní vaně s aroma dle vlastního výběru.  
V ceně je zahrnuto 1× luxusní šampaňské značky Moët + občerstvení. 
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ZÁBALY 
 

Parafínový zábal             250,- / 390,- Kč 
(ruce 25 min. / chodidla 25 min.) 

Parafínový zábal je velmi příjemná, účinná aplikace teplého kosmetického parafínu. 
Dochází k lokálnímu prohřátí, prokrvení a hydrataci ošetřené pokožky, zvyšuje pevnost 
a pružnost kůže. 
 
 

Jednorázový rašelinový zábal              400,- Kč 
(kolena nebo ramena nebo záda, 25 min.) 

Šetrnější varianta rašelinového zábalu. Díky umístění 3-4 mm vrstvy rašelinové směsi 
mezi dvěma foliemi, z nichž je jedna prostupná účinným látkám, se stává šetrnější k 
přírodním zdrojům. Přírodní příměsi zabraňují větším únikům vody ze zábalu a tím také 
výraznějšímu znečištění pacienta. Nosiče tepla se celou plochou přiloží na JRZ 
umístěný na postiženém místě pacienta po dobu 15-20 min. Postupným uvolňováním 
tepla přes JRZ se zabrání tepelnému šoku. Účinnost humidních látek je identická 
s klasickým rašelinovým zábalem. 
Tepelná aplikace jednorázového rašelinového zábalu se doporučuje jako podpůrný 
prostředek při dlouhotrvajících a chronických stavech revmatického a traumatického 
původu, artróze, obezitě, celulitidě. Zábal je vhodný pro zvýšení lokálního prokrvení a 
proti bolestem kloubů a páteře. 
 
 

PEDIKÚRA 
 

Pedikúra / wellness pedikúra       990,- / 1.390,- Kč 
(60 min. / 90 min.) 

Péče o nohy, nehtové lůžko, odstranění odumřelé kůže, peeling, masáž, zábal a 
lakování. 
 
 

INFRASAUNA 
 

Infrasauna              290,- Kč 
(30 min.) 

Oproti finským saunám infrasauny neprohřívají vzduch, ale prohřívají tělo zevnitř. 
Vhodné jako samostatná procedura nebo před masáží a jako součást balíčku procedur. 
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KOSMETIKA A PÉČE O PLEŤ 
 

 
 

Kosmetické ošetření      1.190,- / 1.590,- Kč 
(60 min / 90 min.) 
Pleť je nejkrásnějším orgánem lidského těla. Vyberte si z naší nabídky kosmetických 
služeb a přípravků a nechte se hýčkat. Základní kosmetické ošetření nabízí odlíčení a 
očištění pleti, úpravu obočí, popř barvení, peeling, hloubkové ruční dočištění, masáž 
obličeje a dekoltu, pleťovou masku, laserové ošetření příp. kolagenovou lampu. 
Přípravky jsou zvolené podle typu pleti. 
 
  

Ošetření obličeje Dermo lift & peel        1.190,- Kč 
(60 min.) 
Kavitační peeling odstraňuje odumřelé kožní buňky a akné, stahuje rozšířené póry, 
čistí pokožku a snižuje tvorbu kožního mazu. Sonoforéza provádí lifting pokožky, 
odstraňuje drobné vrásky a zpevňuje linie obličeje. 
 
 

Galvanické ošetření obličeje         1.290,- Kč 
(60 min.) 
 

Age Loc Lumi Spa 
Je systém péče o pleť s dvojím účinkem, který současně poskytuje pleti přínosy pro její 
vyhlazení a také hloubkové čištění. Přístroj pomocí jemné silikonové hlavice spolu s 
přípravky activating cleansers důkladně odstraní nečistoty, make-up a zjemní póry. 
Zanechává pleť hladší a jemnější již po prvním ošetření. 
 
Age Loc Edition NuSkin Galvanic Spa 
Je malý chytrý pomocník. Společně se speciálně navrženými produkty péče o pleť, Vám 
tento systém odhalí svěží, jemnou a zářivou pokožku. Již při první návštěvě během 
ošetření jsou viditelné známky omlazení pleti, zmírnění drobných vrásek a zpevnění 
kontury obličeje. 
 
 

Speciální jednorázové masky na obličej                                      390,- Kč                            
(20 min.) 

Dopřejte pleti péči jako ze salónu. Maska dodá potřebnou výživu, díky které bude Vaše 
pleť krásně jasná a hydratovaná. Pokud pleť potřebuje čistění, zklidnění, hydrataci a 
zbavení přebytečného mazu nebo jen zatočit s kruhy pod očima, jste tu správně a 
využijte naší nabídky: ovocná, hydratační a zklidňující 
 

 

 



. 

HOTEL GALANT MIKULOV 
on-line rezervace: www.galant.cz   ¬   mail: spa@galant.cz   ¬   tel.: 723 685 137            

Obličejový lifting        1.140,- Kč 

(45 min.) 

Manuální lifting obličeje je velmi jemná technika šetrná k pleti, doprovázená příjemným 
pocitem hluboké relaxace a vnitřní pohody. Uvolněním svalů v obličeji dochází 
k regeneraci vazivových a elastických struktur kůže, zjemnění vrásek, prokrvení a k 
zrychlení odvodu odpadních látek. Výsledkem této techniky je prokazatelně mladší a 
příjemnější vzhled, navození duševní harmonie a svěžesti. Provádíme výhradně 
arganovým olejem. 
Kontraindikace: 

- Zánětlivá a hnisavá onemocnění na obličeji a v dutině ústní 
- Botox a jiné výplně 
- Porucha štítné žlázy 

 
 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 
 

Program Anticelulitida       2.990,- Kč 
(150 min.) 

Program sestavený na úbytek celulitidy v problémových partiích, který se skládá 
z několika účinných kroků:  

- Nahřátí v infrasauně  
- Kavitace (neinvazivní liposukce bez skalpelu)  
- Částečná ruční lymfatická masáž 
- Lymfodrenážní kalhoty 

 
 

Lymfodrenážní kalhoty              350,- / 500,- Kč 
(30 min. / 60 min.) 

 
 

SEZÓNNÍ AKCE 

 

Happy swimming 1+1 
(neděle 15-20  |  od listopadu do dubna mimo Vánoce/Silvestr/Nový rok a Velikonoce, v nejistých 
termínech doporučujeme ověřit dostupnost telefonicky) 

Zvýhodněný odpolední vstup do aquaworld wellness pro dvě osoby za cenu jednoho 
vstupného: sluneční terasa, střešní bazén, vířivky, finská sauna, parní sauna. 

Vstup 2 hod.      450,- Kč / 2 osoby 

Neomezený jednorázový vstup   750,- Kč / 2 osoby  

POZOR!!!! I v akci 1+1 platí odpolední vstup pouze pro osoby starší 15 let. 

Tato doba je vyhrazena k relaxaci a klidnému odpočinku. 
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TÝDENNÍ ZVÝHODNĚNÉ SESTAVY 

 
Zvýhodněná sestava procedur vždy od pondělí do čtvrtka; 
pro každý týden platná jen jedna procedura. 
 

  90 minut … 1.190,- Kč 

Pro čistou hlavu 
Indická masáž hlavy  •  Peeling  •  Maska  •  Kolagenová lampa 
Indická masáž hlavy ulevuje od napětí a stresu, je to báječný a slastný zážitek, lék na 
bolesti hlavy, očí a uvolnění obličejových svalů. Kolagenová lampa zvyšuje elasticitu 
kolagenových vláken, díky čemuž je pleť vypnutá. 
 
 

Pro lehké nožky 
Koupel nohou  •  Peeling nohou  •  Reflexní masáž nohou  •  Parafínový zábal  
Reflexní terapie je jedna z nejstarších přírodních léčebných metod vůbec. Reflexní 
masáž podporuje odstranění škodlivých látek z organizmu, zmenšuje bolesti a 
harmonizuje činnost všech orgánů v těle.  
 
 

Celkové uvolnění 
Koupel vana Aquanea  •  Aroma masáž  •  Rašelinový zábal 
Perličková vana Aquanea podporuje srdeční činnost a krevní oběh, zlepšuje dýchání, 
pomáhá předcházet bolestem páteře a kloubů. Společně s aroma masáží a rašelinovým 
zábalem přináší celkové zklidnění a uvolnění celého těla. 
 
 

Candella relaxace 
Infrasuana  •  Peeling  •  Candella masáž 
Originální relaxační masáž s peelingem a aromaterapií, která se provádí speciálními 
relaxačními hmaty a vonnou svíčkou. Jedinečnost této nezapomenutelné hřejivé 
terapie spočívá ve výběru kvalitního včelího vosku a účinku éterických olejů. Efekt na 
pleť je okamžitý. 

 
 
 
 

V případě nedostavení se na rezervovanou proceduru (masáže, koupele a další) se 
klientovi účtuje storno poplatek ve výši 100% ceny za konkrétní proceduru.  

 
V případě pozdního příchodu se procedura může odpovídajícím způsobem zkrátit. 

Děkujeme za pochopení. 


