
INSPIRATIVNÍ 
KATALOG
Vítejte ve světě zážitků,
sportu a relaxace
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Areál na dvou podlažích nabízí zábavu pro děti 
i dospělé: plavecký bazén o délce 25 metrů, 
dětský bazének se skluzavkou pro nejmenší, 
tobogán 74 metrů, rekreační bazén s divokou 
řekou a vyplavávacím bazénem pod širým nebem, 
dále školní bazén s nastavitelnou hloubkou 
bazénového dna (vhodný pro výuku plavání 
dětí), 2× parní lázeň, kabinku s mořskou koupelí, 
vířivku a masážní či vyhřívané lavice. Možnost 
občerstvení v mokrém bistru.

Pro jednotlivce: abonentní čipové hodinky 
do aquaparku (vložte na účet abonentních 
hodinek libovolnou částku od 300 Kč a získejte 
10% slevu na vstupném do aquaparku nebo 
fitness a další výhod.) 

AQUAPARK
Zábava pro celou rodinu

Pro rodinu: poukaz 
na zvýhodněné 
rodinné vstupné 
do aquaparku 
(180 min. za 550 Kč)

Vážení návštěvníci,
vybíráme pro vás to nejlepší z naší nabídky. 
Předkládáme vám řadu tipů na dárky pro vaše 
blízké, přátele, kolegy, zaměstnance nebo 
obchodní partnery. Věříme, že vám náš mini 
katalog nabídne potřebnou porci inspirace 
a zároveň, že budete s našimi službami spokojeni.

Poukaz na jakoukoli službu v libovolné hodnotě
Nevíte si rady, co přesně udělá obdarovanému 
největší radost? Věnujte praktický univerzální 
dárkový poukaz s možností čerpat jakoukoli 
službu z naší široké nabídky.

Poukazy:
250 / 500 / 750 / 1 000 Kč

WELLNESS 
KUŘIM
Skutečné wellness na dosah

Nechejte obdarované, 
ať se sami rozhodnou, 
po čem opravdu touží. 
Poukazy mají platnost 
6 měsíců. 
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Relaxační zážitkové koupele
Při těchto velmi příjemných 
procedurách dochází k vstřebání 
prvků obsažených v koupeli o teplotě 
cca 35–37 °C a specifickým účinkům 
dle zvolené přísady. Po koupeli 
následuje odpočinek na relaxačním 
lehátku. Dochází k uvolnění, 
vyživování pleti, koupel pomáhá ke 
zmírnění bolesti kloubů a páteře a má 
také detoxikační účinky. Celková doba 
jednotlivých procedur je cca 60 minut.

•  Rašelinová přísada – tekutý 
výtažek účinných látek z přírodního 
léčivého bahna. Tekutá rašelina 
příznivě působí na regeneraci 
pohybového aparátu, zmírňuje 
akutní bolesti a má výborné 
detoxikační účinky. Podpůrná léčba 
všech revmatických a artritických 
potíží.

•  Bylinná přísada z Lázní Mšené – 
relaxační, stimulační a regenerační 
účinky.

•  Sůl z Mrtvého moře – proti 
chronické bolesti zad a pohybového 
aparátu, únavě svalů, revmatismu, 
příznivě ovlivňuje průběh kožních 
onemocnění. Sůl s jedinečným 

obsahem minerálů, která se takto 
nikde v přírodě nevyskytuje.

•  Kleopatřina koupel – patřila po 
mnoho staletí k osvědčenému 
prostředku, jak pečovat o svou 
pokožku. Jedná se o koupel ze sušené 
mléčné syrovátky, která je díky svému 
protizánětlivému účinku vhodná i ke 
každodennímu mytí citlivé dermatózní 
pokožky. Napíná, prokrvuje, vyhlazuje 
a reguluje pH pokožky. Je skvělá 
při ekzémech, lupénce nebo pro 
děti s atopickým ekzémem, kde se 
používá i jako nápoj pro vysoký obsah 
cenných látek. Po Kleopatřině koupeli 
bude vaše pokožka hladká a hebká 
a vy si odpočinete v této zázračně 
ozdravující lázni.

Ceny koupelí:
Rašelinová / Solná z Mrtvého moře 
/ Kleopatřina:
1 osoba / 400 Kč, 2 osoby / 600 Kč

Bylinná koupel z Lázní Mšené:
1 osoba / 300 Kč, 2 osoby / 500 Kč

Unikátní procedura s přísadou chmele, sladu 
a pivovarských kvasnic. Během koupele 
o teplotě 35–37 °C vaše tělo vstřebává potřebné 
výživné látky a dochází k příjemné regeneraci 
organismu. K dispozici je 5 litrů živého medového 
dvanáctistupňového piva Kvasar z nedalekých 
Sentic. Část piva je odčepována přímo do vany 
s koupelí, část je určena ke konzumaci. Délka 
koupele 30 minut. Po koupeli následuje odpočinek 
na relaxačním lehátku, který mj. přispívá 
k celkovému uvolnění organismu, a u kterého se 
můžete osvěžit výborným nepasterovaným pivem.

Celková doba procedury je cca 60 minut.
Cena koupele 1 osoba / 750 Kč, 2 osoby / 1 000 Kč

K zakoupení i v balíčcích s masáží 
a romantickou večeří.

MEDOVÁ
PIVNÍ
KOUPEL
Relax a dokonalé uvolnění

TIP LÉKAŘE
Medová pivní koupel 
příznivě ovlivňuje 
srdeční činnost 
a krevní oběh a má 
také blahodárné 
účinky na vaši pleť.
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Sauna je výborný způsob prevence a posílení imunity 
celého organismu. Zklidňuje činnost srdce, uvolňuje 
dýchací cesty, pomáhá při bolestech kloubů, svalů 
či hlavy. Mimo jiné prokrvuje končetiny a silným 
pocením se z těla vylučuje mnoho škodlivých látek. 
Naše privátní sauna je určena až pro 6 osob, délka 
procedury 90 minut. Sauna je vybavena mimo jiné 
stropním barevným osvětlením, ochlazovna závěsným 
vědrem se studenou vodou a kamenná odpočívárna 
plazmovou TV. K proceduře nabízíme zdarma vodu 
a vonné esence na polévání lávových kamenů. Na 
přání vám nastavíme požadovanou teplotu.

Bonus:
pro 4 a více osob – ovocná mísa v ceně

Příklad cen:
2 osoby / 430 Kč, 6 osob / 790 Kč

FINSKÁ 
NEBO
TROPICKÁ
Přísně střežené soukromí

Objednejte si 
do odpočívárny 
vychlazené medové 
pivo Kvasar, které 
si můžete sami 
čepovat z 5 litrového 
soudku, třeba 
během sledování 
sportovního přenosu.

Masáže zbavují svalového i psychického napětí 
a navrací energii a vitalitu, pomohou řešit 
problémy s bolestmi zad, pánve a končetin 
a přináší blahodárné uvolnění celého těla 
a psychickou pohodu.

• Klasické masáže
• Sportovní a rekondiční masáže
• Masáž lávovými kameny
• Novinka: Lymfatické masáže

Příklad cen:
•  klasická masáž krční páteře a zad 

40 minut / 440 Kč
•  masáž horkými lávovými kameny 

60 minut / 750 Kč

MASÁŽE
Péče z rukou druhých

Vystavte své 
tělo příjemným 
a stimulačním 
účinkům masáže 
horkými lávovými 
kameny! Masáž vás 
prohřeje, uklidní 
a očistí od napětí. Je 
to ideální procedura 
pro sychravé dny 
plné plískanic nebo 
pracovního shonu.
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Luxusní dárek.
Budete jako
znovuzrození...

Terapie kávovou kosmetikou:
• Bodypeeling (tělový peeling)
• Tělové sérum
• Bodymask (tělová maska)
• Bodybutter (tělové máslo)

Efekty terapie: hloubkové vyčištění pleti, 
detoxikace, zrychlení metabolismu kůže, silný 
účinek proti celulitidě, výživa pokožky
Délka procedury: cca 75 minut
Cena: 800 Kč

2.  KRÁSNÉ TĚLO

BEAUTY Krásné tělo
• péče o pokožku celého těla
• celotělový peeling
• výživná hydratačně olejová koupel
Délka procedury: 40 minut
Cena: 490 Kč

BEAUTY Krásné tělo plus
• péče o pokožku celého těla
• celotělový peeling

• výživná hydratačně olejová koupel
• masáž 20 minut
Délka procedury: 60 minut
Cena: 690 Kč

Peeling pokožku ošetří a vyčistí. Olejová koupel 
dlouhodobě hydratuje suchou pokožku, zvláčňuje 
a přenádherně voní. Masáž vás dokonale uvolní 
od psychického i fyzického napětí.

3. POLYNÉSKÝ SPA RITUÁL
Exotická „cesta“ po čtyrech ostrovech 
Francouzské Polynésie (Tahaęa, Manihi, Bora 
Bora a Raiatea). 4 ostrovy = 4 kroky maximální 
relaxace a smyslnosti doprovázené vůní vanilky 
a kokosu obsažené v luxusní francouzské kosmetice.
Délka rituálu: cca 2 hodiny
Cena: 1 890 Kč

Vyzkoušejte 
rozšířený program 
k proceduře dle 
vlastního výběru 
extra péče 
o obličej a dekolt 
Care&Therapy 
„EXCLUSIVE“ 
za 1 090 Kč.

BEAUTY
PROGRAMY
Unikátní spojení
špičkové kosmetiky
a masážních technik

Naše Beauty programy jsou určeny všem, kteří 
chtějí pečovat o pokožku a zároveň příjemně 
relaxovat v rukou profesionálů. Při všech 
procedurách používáme výhradně kosmetiku 
značkových řad.

1. CARE & THERAPY „BASIC“
Jedinečný program péče o celé tělo.

Terapie kozí kosmetikou:
• Bodypeeling (tělový peeling)
• Lechee (výživné sérum)
• Bodymask (tělová maska)
• Bodybutter (tělové máslo)

Efekty terapie: hloubkové vyčištění pleti, 
účinná regenerace, výživa a hydratace pokožky.
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Motivační (redukční) programy
s osobními trenéry

• Tréninkový plán na míru 750 Kč
• Výživový plán na míru 950 Kč
• Tréninkový plán + 3 osobní tréninky 1 300 Kč
•  Měsíční permanentka do fitness s bonusem

8 osobních tréninků + tréninkový a výživový 
plán 2 690 Kč

OSOBNÍ
TRÉNINKY
Cesta za novým tělem

Svěřte se do 
rukou našich 
profesionálních 
zkušených trenérů 
a nastartujte svoji 
cestu za novým 
tělem, motivací, 
životní energií!
Jsme připraveni
vám s tím pomoci.

V oblasti fitness nabízíme komplexní služby, 
včetně osobního trenérství, rehabilitací, 
sestavení stravovacích plánů, poradenství ve 
zdravém životním stylu apod. Fitness centrum je 
špičkově vybavené stroji pro efektivní procvičení 
všech svalových partií. Součástí je i kardiozóna 
s běhacími pásy, steppery, crossovými trenažéry 
nebo stacionárními koly pro aerobní aktivity 
a 3 samostatné sály pro skupinová cvičení.

Příklady:
• měsíční permanentka do fitness za 860 Kč
• 10× osobní trenér za 3 000 Kč
•  K2-Hiking (chůze na pásu) –

10 lekcí za 900 Kč
• Power Yoga – 10 lekcí za 850 Kč

FITNESS
A KOLEKTIVNÍ
CVIČENÍ
Ve zdravém těle zdravý duch

Fitness + bazén – 
čas na převlečení je 
25 minut. V tomto 
čase můžete využít 
plavání zdarma. 
Pokud přetáhnete, 
doplácíte pouze 
minuty navíc v sazbě
1,50 Kč/minuta.
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DÁRKOVÝ
POUKAZ
With Compliments

Objednání dárkových poukazů
a dárkové poukazy na míru
Nevybrali jste si z našeho katalogu, máte 
specifické požadavky? Kontaktujte nás prosím 
elektronicky na info@wellnesskurim.cz, sdělte 
nám svůj požadavek a my vám rádi připravíme 
poukaz na míru.

Všechny poukazy lze zakoupit na pokladně 
v areálu Wellness Kuřim, kde je možná i platba 
kartou. Dále je možné objednání mailem nebo 
přes e-shop s on-line platbou prostřednictvím 
platební brány.

Na platbu poukazů a veškerých služeb můžete 
využívat čerpání z FKSP nebo body z programu 
Benefit Plus. Více informací přímo na oddělení 
marketingu: marketing@wellnesskurim.cz

E-SHOP
Nakupujte z pohodlí
domova a bez čekání.

RESTAURACE
Vaříme s vášní pro dobré jídlo

Přijměte pozvání do naší nekuřácké restaurace. 
Vaříme z čerstvých a kvalitních surovin, 
vyhledáváme sezónní produkty a regionální 
poctivé dodavatele. V nabídce jsou špičková 
moravská vína.

Přijďte si pochutnat na denním menu, 
víkendových nabídkách, sezonní gastronomii 
nebo vybírejte á la carte. Připravíme pro 
vás svatbu, oslavu, dětskou party u bazénu, 
cateringový servis apod. Romantiku ve dvou 
si užijete zakoupením cenově zvýhodněných 
relaxačních balíčků sestavených v různých 
kombinacích z nejžádanějších služeb. Součástí 
je večeře u slavnostně prostřeného stolu 
s otevřeným účtem v hodnotě 700 Kč.

Dárkový poukaz
na konzumaci 
v restauraci
v hodnotách
250 / 500 / 750 Kč
a 1 000 Kč



RELAXAČNÍ
BALÍČKY
Koktejl exkluzivních zážitků

ZÁKAZNICKÁ
KARTA
Klíč ke všem vašim zážitkům

Jedna zákaznická karta pro celou rodinu – 
kartu může používat více osob na různé služby 
zároveň až do vyčerpání složeného kreditu.

Extra finanční bonusy až 20 % k vloženému 
kreditu – příklad vkladu: 3 000 Kč a 300 Kč 
dostanete od nás okamžitě jako BONUS, 
20 000 Kč a 4 000 Kč dostanete jako BONUS.

Bezhotovostní úhrada veškerých služeb 
aquaparku, fitness a relax centra.

Speciální, limitované nabídky po celý rok.

Zákaznickou kartu 
mohou využívat 
nejen jednotlivci, 
ale např. i firmy, 
sportovní kolektivy 
a další organizace.
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EXTRA POHODA

Rašelinová koupel pro dva
+ ruční masáž 2×30 min.
+ suchá vodní masáž 2×20 min.
+ romantická večeře

2 100 KčSAUNA + RELAX +  
VEČEŘE

EXTRA  
ROMANTIKA

Privátní sauna pro 2 osoby na 90 min.
+ 2× klasická masáž 30 min.
+ 2× suchá vodní masáž 20 min.
+ fresh džus 1,5 litru + čerstvé ovoce
+ romantická večeře

1 900 Kč

POHODA

Rašelinová koupel pro dva
+ fresh džus 1,5 litru
+ romantická večeře

1 200 Kč SAUNA + RELAX

Privátní sauna pro 2 osoby 
na 90 min.
+ 2× klasická masáž 30 min.
+ 2× suchá vodní masáž 20 min.
+ fresh džus 1,5 litru
+ čerstvé ovoce

1 200 Kč

Medová pivní koupel pro dva
+ ruční masáž 2×30 min.  
+ suchá vodní masáž 2×20 min.
+ romantická večeře

2 550 Kč

SŮL NAD ZLATO

Vstupné aquapark pro 2 osoby 
na 90 min.
+  mořská koupel 15 min. (inhalace  

v kabince), solná koupel, župany
+ fresh džus
+ romantická večeře

1 320 Kč

KLEOPATRA

Kleopatřina koupel pro dva
+ 2×20 min.
+ suché hydromasáže
+ 2× aquapark na 90 min.
+ malý sekt
+ romantická večeře

1 630 Kč

ROMANTIKA

Medová pivní koupel pro dva
+ romantická večeře

1 650 Kč



www.wellnesskurim.cz


