
M A S S A G E S  P R I C E  L I S T
C E N Í K  M A S Á Ž Í



SWEDISH MASSAGE  ŠVÉDSKÁ MASÁŽ
Swedish massage is sometimes called a classic massage. The technique aims to promote relaxation by releasing muscle tension. 

Depending on your preferences, you can ask your massage therapist to use light, medium, or firm pressure.

Švédská masáž, která bývá někdy nazývána klasickou masáží, je zaměřena na uvolnění svalového napětí. V závislosti na vašich preferencích 
můžete požádat svého terapeuta, aby použil lehký, střední nebo silný tlak.

60 min – 1690 CZK/ 90 min – 1990 CZK

ANTISTRESS RELAXING MASSAGE  ANTISTRESOVÁ RELAXAČNÍ MASÁŽ

A relaxation massage treatment uses light pressure and flowing strokes for a calming, soothing experience. Your therapist might also 
treat your head, face and neck for full-body relaxation. It’s a an effective way to de-stress and relax the mind and body.

Relaxační masáž se vyznačuje příjemným tlakem a jemnějším provedením pro plynulý a uklidňující zážitek. Součástí procedury může být také 
masáž hlavy, obličeje a krku pro uvolnění celého těla. Je to účinný způsob, jak se zbavit stresu a uvolnit tělo i mysl.

60 min – 1690 CZK/ 90 min – 1990 CZK

HAWAIIAN LOMI LOMI MASSAGE  HAVAJSKÁ MASÁŽ LOMI LOMI

Hawaiian massage is an incredible sensual experience.This massage technique involves continuous, rhythmic motion using fingers, 
palms, forearms and elbows. This technique removes a large amount of physical and energy blockages and it re-harmonizes the body.

Havajská masáž je mimořádný smyslový zážitek. Tato masážní technika zahrnuje plynulý rytmický pohyb pomocí prstů, dlaní, předloktí 
a loktů. Masáž odstraňuje velké množství fyzických a energetických blokád a harmonizuje tělo.

60 min – 1690 CZK/ 90 min – 1990 CZK



DEEP TISSUE MASSAGE  HLOUBKOVÁ MASÁŽ
With a deep tissue massage, your therapist applies slow, firm pressure to release muscle tension. The focus is on the deepest layers of 

muscle tissue and tendons and the pressure will generally be more intense, and concentrated on areas of tension and pain.

Při hloubkové masáži váš terapeut vyvíjí pomalý, silný tlak, aby uvolnil svalové napětí. Zaměřuje se na nejhlubší vrstvy svalové tkáně a šlach. 
Masáž je obecně intenzivnější a soustředí se na úlevu v bolestivých místech.

60 min – 1790 CZK

LUXURIOUS „CUBE“ AROMA MASSAGE  LUXUSNÍ AROMA MASÁŽ „CUBE“
Extraordinary massage assembled to fit your body and your needs. It is a combination of the best techniques and grasps, that our 

therapist can offer. An unforgettable experience for your senses by using not only, warm aroma oils, but also silk scarves for sensual 
enjoyment. 

Výjimečná masáž sestavená tak, aby vyhovovala vašemu tělu a potřebám. Jde o kombinaci nejlepších technik a hmatů, které vám může náš 
terapeut nabídnout. Nezapomenutelný zážitek pro vaše smysly s použitím nejen teplých aromatických olejů, ale také hedvábných šátků pro 

senzuální zážitek.

60 min – 1790 CZK/ 90 min – 2090 CZK

MASSAGE CANCELLATION POLICY  STORNO PODMÍNKY

 You can cancel or reschedule your appoitment up to 6 hours before the appoitment time with no penalty.
 If you cancel or reschedule with less than 6 hours notice, prior to the appointment, we charge 50% from the price of massage, belongs to the   

 provider of the service.
 If you don´t cancel your massage or won´t appear, we charge 100% of the price.

 Klient má právo bezplatně zrušit nebo přesunout termín rezervace nejpozději 6 hodin před plánovaným začátkem masáže.
 Za zrušení ve lhůtě kratší než 6 hodin před začátkem masáže je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny masáže společnosti ELEMENTA Agency s.r.o.
 Pokud se klient nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je masáž považována za řádně poskytnutou a poskytovateli za ni náleží cena  

 v plné výši.



Křemencova 164/18, 110 00 Praha 1, Česká republika
T: +420 251 019 811    info@hotelcube.cz    www.hotelcube.cz


