price list | CENík

Top Deck Wellness & Fitness Centre
Panorama Hotel Prague
Milevská 7, 140 63 Prague 4, Czech Republic
Tel.: +420 26116 4791, Fax: +420 26116 4141, E-mail: top.deck@panoramahotelprague.com
MONDAY – FRIDAY
SATURDAY – SUNDAY
PONDĚLÍ – PÁTEK
SOBOTA – NEDĚLE

6:30 a.m. – 10:00 p.m.
7:00 a.m. – 10:00 p.m.
6:30 – 22:00 h
7:00 – 22:00 h

Extra opening hours for swimming pool and whirlpool.
Mimořádné otevírací hodiny pro bazén a vířivku.

„Šťastný život stavíme na duševním klidu“
„Build a happy life for mental peace“

Wellness & Fitness Packages | Wellness & Fitness balíčky

Enjoy yourselves at the TOP DECK!

Wellness & Fitness packages are created for you, so you‘ve tried the best combination of our services. | Wellness
& Fitness balíčky jsou vytvořené pro Vás, aby jste vyzkoušeli ty nejlepší kombinace z našich nabízených služeb.

Individual membership | Individuální členství
gym, swimming pool, sauna, steam, whirlpool | posilovna, bazén, sauna, pára, vířivka
3 months |
6 months |
1 year
|

3 měsíce
6 měsíců
1 rok

14 900,23 900,42 900,-

Family membership | Rodinné členství
2 adults + 2 children under 18 years | 2 dospělí + 2 děti do 18 let
3 months |
1 year
|

3 měsíce
1 rok

29 800,47 800,-

Fit and wet package | Fit and wet balíček
gym, swimming pool, sauna, steam, whirlpool | posilovna, bazén, sauna, pára, vířivka
1
2
1/2
10
20

hour
hours
day
visits
visits

| 1 hodina
| 2 hodiny
| 1/2 dne
| 10 vstupů
| 20 vstupů

390,490,890,3 500,6 000,-

Wet package | Wet balíček
swimming pool, sauna, steam, whirlpool | bazén, sauna, pára, vířivka
1 hour
2 hours
1/2 day
10 visits
20 visits
6 months

| 1 hodina
| 2 hodiny
| 1/2 dne
| 10 vstupů
| 20 vstupů
| 6 měsíců

350,450,710,2 900,5 500,19 500,-

PACKAGES | balíčky

Pool, whirlpool | bazén, vířivka

Multi package activities | Balíček sportovních aktivit

1
2
10
20

budokon, aqua aerobic, yoga, zumba, gymballs, pilates | budokon, aqua aerobik, yoga, zumba, gymballs, pilates
10 visits
20 visits

| 10 vstupů
| 20 vstupů

1 500,2 700,-

aqua aerobic 1 hour + sauna, steam 1 hour | aqua aerobik 1 hodina + sauna, pára 1 hodina
|
|

2 hodiny
10 vstupů

380,3 500,-

Active package | Aktivní balíček
zumba 1 hour + pool 1 hour | zumba 1 hodina + bazén 1 hodina
2 hours
10 visits

|
|

2 hodiny
10 vstupů

370,3 200,-

Children package 7 – 16 years | Dětský balíček 7 – 16 let
swimming pool, sauna, steam, whirlpool | bazén, sauna, pára, vířivka
1 hour
2 hours

|
|

1 hodina
2 hodiny

Children under 6 years free of charge. Under 18 years admitted only when accompanied by adults. |
Děti do 6 let zdarma. Děti do 18 let pouze za doprovodu dospělé osoby.

| 1
| 2
| 10
| 20

hodina
hodiny
vstupů
vstupů

250,390,2 200,3 900,-

GYM | posilovna

Rehabilitative package | Rehabilitační balíček
2 hours
10 visits

hour
hours
visits
visits

175,225,-

1
2
10
20
6

hour
hours
visits
visits
months

| 1 hodina
| 2 hodiny
| 10 vstupů
| 20 vstupů
| 6 měsíců

230,350,2 000,3 500,12 500,-

Aqua aerobic
1 hour
10 visits
20 visits

| 1 hodina
| 10 vstupů
| 20 vstupů

170,1 500,2 800,-

SAUNA offer + STEAM ROOM | SAUNA + PÁRA

Wellness Yoga 60 min + Pool 30 min | Wellness yoga + bazén
1 hour
10 visits

|
|

1 hodina
10 vstupů

300,2 700,-

SOLARIUM
3
6
9
12
15
18

minutes
minutes
minutes
minutes
minutes
minutes

|
|
|
|
|
|

3
6
9
12
15
18

minuty
minut
minut
minut
minut
minut

60 minutes Packages | 60 minut balíček
90 minutes Packages | 90 minut balíček

60,110,130,180,220,250,820,990,-

Yoga + Budokon
1
90
10
20

hour
minutes
visits
visits

| 1 hodina
| 90 minut
| 10 vstupů
| 20 vstupů

180,220,1 600,3 000,-

| 1 hodina
| 10 vstupů
| 20 vstupů

130,1 200,2 000,-

Gymballs + Pilates
1 hour
10 visits
20 visits

|
|
|

1 hodina
10 vstupů
10 vstupů

1
2
10
20

hour
hours
visits
visits

| 1
| 2
| 10
| 20

hodina
hodiny
vstupů
vstupů

280,420,2 500,4 200,-

Private sauna, steam room | Privátní sauna, pára
1
2
1
2

hour (couple)
hours (couple)
hour (3 – 6 persons)
hours (3 – 6 persons)

|
|
|
|

1 hodina (dvojice)		
2 hodiny (dvojice)		
1 hodina (3 – 6 osob)
2 hodiny (3 – 6 osob)

900,1 800,2 700,5 400,-

2× 1,5 l bottle of water, plate of fresh fruits. Aroma oils are part of rent. |
2× 1,5 l láhev vody, talíř čerstvého ovoce. Aromatické oleje jsou součástní pronájmu.

FIVE SENSES relaxation ROOM | RelaxaČnÍ místnost „five senses“
20 minutes | 20 minut
45 minutes | 45 minut
10 visits | 10 vstupů

1 person | 1 osoba
1 person | 1 osoba
1 person, 45 minutes | 1 osoba, 45 minut

100,210,2 000,-

Spa senses package | Spa senses balíček

Zumba - Dance
1 hour
10 visits
20 visits

Sauna, steam room | Sauna, pára

160,1 400,2 700,-

1 person, 20 minutes + 1 hour sauna | 1 osoba, 20 minut + 1 hodina sauny

360,-

MASSAGES | masáže

Swedish massage | Švédská masáž
Thorough massage performed to relieve and regenerate muscles. In addition, this type of treatment improves
the metabolism and enhances the circulatory system. | Švédská svalová masáž je založena na klasické masážní
technice. Slouží k osvěžení a regeneraci svalstva, zlepšení tělesného metabolismu a napomáhá lepšímu krevnímu
oběhu.
30 minutes | 30 minut		
60 minutes | 60 minut		
90 minutes | 90 minut		

800,1 400,1 600,-

Honey detoxification therapy | Medová detoxikační terapie
This is an ancient, tried and tested detoxification method. This massage takes advantage of the wonderful effects
of honey and the touch of compression massage. This aids in eliminating old toxins and sediment from the depths
of the body tissues. Be sure to notify your therapist or TOP DECK receptionist should you have any allergies.
| 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 jedu až z hloubky tělesných
tkání. Prosím, upozorněte terapeuta nebo recepční Top Deck pokud trpíte alergiemi.
45 minutes | 45 minut

1 300,-

Foot relaxing massage | Relaxační masáž chodidel
Massage of the feet and lower legs, focusing on the soles of the feet. Reflexology combined with massage.
From the toes up to the knees, with the use of essential oil and special balm. Ideal for tired feet. | 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. Ideální pro odstranění pocitu těžkosti
a únavy nohou.
30 minutes | 30 minut
60 minutes | 60 minut

800,1 200,-

MASSAGES | masáže

MASSAGES | masáže

Hot lava stone massage | Masáž lávovými kameny

Anti-Cellulite therapy with ozone cream | Anti-celulitidová terapie ozonovým krémem

Fifty three lava stones are used for this therapy. The stones are heated in water and then placed on the body while
still hot. At the same time individual parts of the body are massaged with hot oil and the two largest stones. The
warmth penetrates deep into the whole body where it causes complete relaxation and charges the body with
the strenght. | Na tuto terapii se používá 53 lávových kamenů, které jsou vytápěny ve vodě a poté se ještě horké umístí
na tělo. Současně jsou jednotlivé části těla masírovány horkým olejem a dvěma největšími kameny. Teplo proniká
hluboko do celého těla, kde způsobuje úplné uvolnění a dodává tělu sílu.

Assists in removal of subcutaneous fat. Fights cellulite. Enhances the function of the lymphatic and blood
circulatory systems. Recommended for ladies as a special cosmetic treatment. | Napomáhá odstranění
podkožního tuku. Bojuje proti celulitidě. Zlepšuje funkci lymfatického a krevního oběhového systému.
Doporučeno pro dámy jako speciální kosmetické ošetření.

45 minutes | 45 minut
75 minutes | 75 minut

Green tea ceremony | Ceremoniál zeleným čajem

1 100,1 800,-

Chiromassage of the face and neck | Chiromasáž obličeje a zátylku
Massage of the face and hair, combined with a technique for the relaxation of muscular tension and the
easing of the articulation of the cervical vertebrae. | Masáž obličeje a vlasů, v kombinaci s technikou pro uvolnění
svalového napětí a uvolnění artikulace krčních obratlů.
30 minutes | 30 minut
60 minutes | 60 minut

900,1 300,-

50 minutes | 50 minut

1 000,-

This is an excellent procedure to wash toxic substances out of your body. Green tea is rich in albumin, theine
and caffeine. During a Green Tea massage and warm Green Tea pack, your stiff muscles are relieved, while you
enjoy the special Green Tea aroma. | To je vynikající postup jak vyčistit Vaše tělo od toxických látek. Zelený čaj je
bohatý na albumin, tein a kofein. Během masáže zeleným čajem a teplého zábalu jsou uvolňovány Vaše ztuhlé
svaly a můžete si přitom užívat speciální aroma zeleného čaje.
90 minutes | 90 minut

1 700,-

Aromatherapy massage | Aromaterapeutická masáž
Gentle massage using top quality aromatic oils. Suitable for relaxation and for the strengthening of the
psychosomatic system. Simultaneously helps to nourish the skin. | Jemná masáž pomocí kvalitních aromatických
olejů. Vhodné pro relaxaci a posílení psychosomatických systémů. Současně napomáhá vyživovat pokožku.
30 minutes | 30 minut		
60 minutes | 60 minut		
90 minutes | 90 minut		

1 000,1 400,1 900,-

Chocolate sweet therapy | Terapie horkou čokoládou
An excellent procedure to give you a finer, smoother skin, to smooth cellulite, improve your mood, wash
away toxic substances and ease stiff muscles. During this massage the body absorbs minerals, vitamins and
antioxidants. | Procedura blahodárně působící na vyhlazení a zkrášlení pokožky, odstranění celulitidy, získání dobré
nálady, odplavení nežádoucích a toxických látek a uvolnění ztuhlých svalů. Během této masáže, tělo absorbuje
minerály, vitamíny a antioxidanty.
90 minutes | 90 minut

1 800,-

MASSAGES | masáže

MASSAGES | masáže

Peel with coffee and aromatherapy | Tělový peeling kávou a aromaterapie

Fiji ritual | Fiji rituál

Special whole-body massage with coffee. This removes dead cells from the skin, leaving it smooth and shiny. The peel
is followed by Aromatherapy. | Speciální jemná masáž celého těla pomocí kávy. Odstraňuje odumřelé kožní buňky
a zanechává kůži hebkou a zářivou. Po peelingu následuje aromaterapie.

Deeply moisturises and nourishes the skin with vitamins A, B, C and E. The ritual begins with deep pore
cleansing and the removal of old skin by peeling with the use of coconut cream. The subsequent body wrap
hydrates, nourishes and treats damaged skin in depth. The client may use the wrap to treat the scalp with
coconut oil, with its effective capacity for regeneration. Afterwards, the skin is again treated with a few drops
of natural coconut oil.| Hluboce hydratuje a vyživuje pokožku vitamíny A, B, C a E. Rituál začíná hloubkovým
vyčištěním pórů a odstraněním staré pokožky aplikací kokosového krémového peelingu. Následuje tělový
zábal, který hydratuje, vyživí a do hloubky ošetří poškozenou pokožku. Na přání klienta lze dobu zábalu využít
k ošetření vlasové části hlavy výživným kokosovým olejem, jenž velmi účinně regeneruje. V závěru je pokožka
ošetřena opět několika kapkami přírodního kokosového oleje.

30 minutes | 30 minut		
90 minutes | 90 minut		

950,1 800,-

Prenatal massage | Prenatální masáž
Relaxing massage of the back and neck recommended for pregnant women. It is performed in a sitting position. |
Masáž určena speciálně pro těhotné ženy, která je prováděna v sedící poloze.
30 minutes | 30 minut

850,-

Sugar breeze | Cukrový vánek z ráje
Removes dead skin cells and relieves clogged pores. Firstly, coconut milk combined with coconut oil and macadamia
nut oil, moisturise your skin and prepares it for peeling cane. Sugar cane from the Fiji Islands, irrigated by Pacific
rains, in combination with a mixture of oils from the skin of tropical nuts containing nutritional vitamins A, B, C and E,
will give your skin a healthy, beautiful appearance. It also increases elasticity and hydrates the skin in depth. After
the wrap, the skin is treated with top quality coconut oil. | Odstraňuje odumřelé buňky a uvolňuje zanesené póry.
Nejdříve hydratujeme pokožku kokosovým mlékem v kombinaci s kokosovým olejem a olejem z oříšků Makadamia,
čímž si připravíme pokožku na peeling z cukrové třtiny. Cukrová třtina z fidžijských ostrovů, zavlažovaná
pacifickým deštěm v kombinaci se směsí oleje z tropických oříšků vyživí pokožku vitamíny A, B, C a E, přičemž
dodá kůži zdravý a krásný vzhled. Zároveň posílí elasticitu a hydratuje kůži do hloubky. Po zábalu je pleť ošetřena
tělovým kokosovým olejem nejlepší kvality.
60 minutes | 60 minut		

1 400,-

90 minutes | 90 minut

1 600,-

Top Deck Wellness Packages

Spa ritual package | Spa rituál balíček
30 minutes | 30 minut
45 minutes | 45 minut
						

relaxation in sauna, steam
spa ritual therapy
wellness white tea

1 200,|
|
|

relaxace v sauně, páře
spa rituál terapie
wellness bílý čaj

|
|
|

pěti-smyslová terapie v relaxační místnosti
fiji rituál masáž
wellness ovocný čaj

|
|
|

vířivka, bazén nebo sauna, pára
masáž lávovými kameny
wellness zelený čaj

Aroma–vital package | Aroma-vital balíček
30 minutes | 30 minut
60 minutes | 60 minut
						

five senses relaxation room
fiji ritual massage
wellness fruit tea

1 400,-

Anti-stress package | Anti-stresový balíček
60 minutes | 60 minut
60 minutes | 60 minut
						

whirlpool, pool or sauna, steam
lava stones massage
wellness green tea

1 700,-

TOP DECK Facilities | Zařízení TOP DECK
Reception with consultation area, Fitness Centre, changing rooms, private lockers, 1 indoor pool, 1 jacuzzi,
2 steam and sauna rooms, 2 relaxation areas, 1 solarium, 2 massage-therapy rooms, 1 gym-sport activities
room. | Recepce s poradenskou službou, Fitness Centrum, šatny, uzamykatelné skříňky, 1× krytý bazén,
1× vířivka, 2× pára a sauna, 2× odpočívárna, 1× solárium, 2× masážní místnost, 1× tělocvična.

Opening hours of Wellness & Fitness Centre | Otevírací doba Wellness & Fitness Centra
Monday – Friday
Saturday – Sunday (holidays)
Pondělí – Pátek
Sobota – Neděle (svátky)

6:30 a.m. – 10:00 p.m.
7:00 a.m. – 10:00 p.m.
6:30 – 22:00 h
7:00 – 22:00 h

Opening hours of the swimming pool are limited by the times indicated in the chart of sport activities. |
Otevírací doba bazénu je omezena v časech vyznačených v tabulce sportovních aktivit.

TERMS AND CONDITIONS | PRAVIDLA A PODMÍNKY

I. The Wellness & Fitness reservations | Wellness & Fitness rezervace
Reservation is highly recommended. Please reserve your treatment or your Wellness & Fitness activities
at the Top Deck Wellness & Fitness Centre, ext. 4791 from your hotel room, or call +420 26116 4791 if you are
currently outside the hotel or e-mail: top.deck@panoramahotelprague.com. All masseurs are available from
Monday – Sunday from 2:00 p.m. until 9:00 p.m. (Enjoying a massage before 2:00 p.m. can be arranged via phone
and requires approximately one hour of waiting). Other activities can be booked in accordance with the times
given in the chart. | Doporučujeme rezervaci předem. Prosím, zarezervujte si svou masáž nebo wellness či fitness
aktivitu na recepci TOP DECK Wellness & Fitness Centra na telefonním čísle +420 26116 4791 nebo e-mailem
top.deck@panoramahotelprague.com, z Vašeho hotelového pokoje přes klapku 4791. Maséři jsou pro Vás
k dispozici pondělí – neděle od 14:00 do 21:00 hodiny. (V případě zájmu o masáž před 14 hodinou Vám masáž
rádi zařídíme telefonicky, počítejte však, prosím, se zhruba hodinovou čekací dobou). Ostatní aktivity je možno
zarezervovat v nabízených časech dle rozpisu.

II. Cancellation policy | Storno podmínky

IV. Loss and damage | Ztráty a škody

In the event that you have to cancel or reschedule your appointment, kindly inform us at least four hours
prior to your appointment time. Cancellations within less than the stipulated time will result in a 50 % charge
of the therapy price. The full treatment price will be charged in case of no-shows. We will do our best to
accommodate our late arrivals, however your treatment will end at the time originally scheduled. In case of
sport activities a no-show will incur a 100 % charge from your membership card. A credit card number or
room number is required at the time of booking. | Jestliže chcete zrušit nebo změnit svou rezervaci, prosím,
informujte nás nejpozději čtyři hodiny předem. Při pozdějším zrušení rezervace bude účtováno 50 % ceny služby.
V případě, že svou rezervaci nezrušíte ani se ve stanovený čas nedostavíte, bude účtována plná cena. Budeme
se snažit vyhovět Vám i v případě pozdního příchodu, nicméně procedura skončí v původně stanovený čas.
Pokud se nedostavíte na předplacenou lekci kurzu, bude Vám stržena plná cena z členské karty. Při rezervaci je
požadováno číslo kreditní karty nebo číslo hotelového pokoje.

We regret that we cannot be responsible for any loss or damage of personal articles. Please keep all valuables
locked in your locker during your visit. Keep your personal valuables at the reception safe. | Bohužel nemůžeme
zodpovídat za ztrátu a poškození Vašich osobních věcí. Prosíme Vás, abyste své cennosti měli po celou dobu
návštěvy zamčené ve skříňce. Jiné osobní cennosti můžete uschovat v trezoru na recepci.

III. Guest timeliness | Příchody (check-in)
We kindly ask you to arrive 15 minutes prior to your scheduled appointment. Late arrival will shorten time
of your treatment. All treatments have to finish precisely at their scheduled times, so that other waiting guests
are not delayed. We recommend to take a shower before any treatment. | Žádáme Vás, abyste se dostavili
15 minut před zahájením procedury či lekce kurzu. Pozdější příchod zkrátí čas vyhrazený pro Vaši proceduru.
Všechny procedury musí končit v předem stanovený čas, aby další klienti nebyli zdržováni. Před každou
procedurou je vhodné se osprchovat.

IV. Cleanliness | Hygiena
In keeping with our commitment to cleanliness, safety and hygiene, our equipment is sterilised and sanitised
after every service and treatment. | V souladu s našimi pravidly pro dodržování čistoty, bezpečnosti a hygieny je
veškeré vybavení čištěno a dezinfikováno po každém použití.

V. Accidents or injuries | Nehody a zranění
The TOP DECK Wellness & Fitness Centre shall not be liable for any accident or injury suffered by members
or guests. All guests use the Wellness & Fitness Centre facilities at their own risk. All visitors have to follow
the guidelines of the Wellness & Fitness Centre as well as the instructions of staff and also health and safety
standards. | TOP DECK Wellness & Fitness Centrum neodpovídá za nehody a zranění, která členové nebo
hosté utrpí. Všichni hosté užívají prostory Wellness & Fitness Centra na vlastní riziko. Návštěvníci se musí
řídit daným provozním řádem Wellness & Fitness Centra a také pokyny personálu centra a všemi zdravotními
a bezpečnostními předpisy.

VI. Conditions | Další podmínky
Our Wellness & Fitness Centre environment offers each guest the chance to relax in tranquil setting. Please
respect all guests right to privacy and serenity. We appreciate you turning off your mobile devices. The use of
alcohol and tobacco on Wellness & Fitness Centre premises is strictly prohibited. The Wellness & Fitness Centre
welcomes both hotel and outside guests for any of our services. For well-being of our guests we recommend
that alcohol is not consumed prior to Wellness & Fitness usage. We reserve the right to refuse any guests that
appear to be are under influence of alcohol or drugs. All provided items have to be returned prior leaving the
facility. Compensation in cash will be charged for non-returned items. | Naše centrum umožňuje každému
z hostů odpočívat v klidném prostředí. Prosím, respektujte soukromí a klid ostatních hostů. Žádáme Vás, abyste
vypínali své mobilní telefony. Konzumace alkoholu a tabákových výrobků je v prostorách Wellness & Fitness
Centra přísně zakázána. Poskytujeme své služby jak hotelovým hostům, tak široké veřejnosti. Před návštěvou
Wellness & Fitness Centra se nedoporučuje konzumovat alkohol. Vyhrazujeme si právo odmítnout hosta, který
se zdá být pod vlivem alkoholu nebo drog. Před odchodem musí návštěvníci vrátit vypůjčené vybavení. Vedení
hotelu bude za veškeré nevrácené vybavení požadovat náhradu v hotovosti.

VII. What to wear | Oblečení

XI. Gift certificates and wellness packages | Dárkové poukazy a wellness balíčky

In-house guests are advised to wear the robes and slippers that are provided in their guest rooms. As an
alternative, we can provide you with a robe at the Wellness & Fitness reception before your massage
appointment. Proper attire must be worn while exercising. Sports shoes are required in the Fitness Centre.
For use of the swimming pool a bathing suit must be worn. For sauna and steam room guests should wear
a sheet or towel only. | Hotelovým hostům doporučujeme použít župany a přezůvky z jejich pokojů. V případě
potřeby může vhodný oděv pro proceduru masáže poskytnout recepce Wellness & Fitness Centra. Při sportovních
aktivitách je vyžadován vhodný oděv a sálová obuv. Při použití bazénu se vyžadují plavky. V sauně a páře
doporučujeme používat pouze prostěradlo nebo ručník.

An ideal gift for Wellness & Fitness enthusiasts or simply anyone who enjoys being pampered, gift certificates
are available at Top Deck reception. Information for any combination of treatments or packages and
group programmes can be obtained by contacting the Spa Manager at +420 26116 6991 or per e-mail:
top.deck@panoramahotelprague.com. | Dárkové poukazy jsou ideálním dárkem pro všechny příznivce
Wellness & Fitness nebo pro ty, kteří se rádi nechávají hýčkat. Tyto poukazy je možné si vyzvednout
v recepci Top Deck. Pro jakékoliv informace o možných kombinacích procedur nebo balíčcích a skupinových
programech kontaktujte Spa manažera na telefonním čísle +420 26116 6991 nebo prostřednictvím
e-mailu: top.deck@panoramahotelprague.com.

VIII. Age requirement | Věkové omezení
Children under 18 of age have to be accompanied by an adult. Children under 15 years are not allowed to use
the cardio zone and fitness facilities. Children younger 5 years are welcome to visit TOP DECK until 6:00 p.m. |
Vstup pro děti pod 18 let je povolen pouze v doprovodu dospělého. Dětem mladším 15 let je zakázán vstup do
posilovny. Děti do 5 let mohou navštívit Top Deck do 18:00 hod.

IX. Health conditions | Zdravotní omezení
Be sure to notify your therapist or TOP DECK receptionist should you have any symptoms of high blood pressure,
allergies, or injuries which could affect your service heart conditions, other physical ailments or disabilities or if
you are pregnant. Please allow the Wellness & Fitness receptionist to guide you in selecting which treatments
are most suitable for you. | Prosím, upozorněte terapeuta nebo recepční Top Deck pokud jste těhotná, trpíte-li
vysokým krevním tlakem, alergiemi, onemocněním srdce nebo pokud máte nějaké zranění, jiná onemocnění či
postižení, které by mohlo ovlivnit průběh poskytované procedury či služby. Prosím, dovolte naší recepční, aby
Vám pomohla zvolit nejvhodnější proceduru či službu.

X. Prices and Conditions | Ceny a platební podmínky
Prices are listed in CZK inclusive of VAT. Credit-cards accepted by the hotel are VISA, MasterCard, JCB, American
Express, Diners Club, Maestro. Prices and conditions are subject to change without prior notice. | Ceny jsou
uvedeny v CZK včetně DPH. Přijímáme kreditní karty VISA, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club,
Maestro. Změna cen a podmínek je vyhrazena.

The TOP DECK team and its therapists are looking forward to your visit!
Na Vaši návštěvu se těší TOP DECK tým a cvičitelé!

PRICE LIST FOR HOTEL GUESTS | ceny pro hotelové hosty
gym, swimming pool, sauna, steam, whirlpool | posilovna, bazén, sauna, pára, vířivka

Single entry | Vstup jednotlivci
1 hour
2 hours

|
|

1 hodina				
2 hodiny				

Couples entry | Vstup pro páry
1 hour
2 hours

|
|

1 hodina		
		
2 hodiny				

Special offer | Speciální nabídka
3 visits
5 visits

|
|

3 vstupy		
		
5 vstupů				

200,300,290,390,-

500,700,-

Time-unlimited. | Časově neomezený vstup.

Package for groups (10 persons) | Balíček pro skupiny (10 osob)

1 500,-

Time-unlimited. | Časově neomezený vstup.

Five Senses relaxation room | Relaxační místnost „Five senses“
20 minutes | 20 minut						 100 ,45 minutes | 45 minut
					 210 ,10 visits
| 10 vstupů
1 person, 45 minutes | 1 osoba, 45 minut			 2 000 ,-

