
Vítejte v Spa Suite Buddha-Bar Hotelu Prague
Přijďte zapomenout na ruch běžného dne a nechte své tělo i duši hýčkat v luxusním prostředí 

našeho intimního Spa Suite. Unikátní prostředí s jacuzzi, parní lázní, krbem, odpočinkovou zónou a relaxační 
hudbou pomáhá k načerpání vnitřní harmonie.

Autentické produkty a originální procedury ve Vás vzbudí touhu snít, cestovat a objevovat vzdálené horizonty, které Vaše tělo i duši zavedou 

k prameni klidu a odpočinku. Inspirována rituály krásy tajemného Orientu, značka La Sultane de Saba nabízí několik produktových řad, které jsou 

založeny na unikátních a magických ingrediencích. Veškeré produkty jsou bez parabenu, nejsou testovány na zvířatech a neobsahují žádné složky 

živočišného původu.

Produkty La Sultane de Saba je u nás možno zakoupit. Pro více informací prosím kontaktujte svoji terapeutku nebo hotelovou recepci.

 

Obecné informace
•  Ubytovaní hosté budou vyzvednuti 5–10 minut před sjednaným časem procedury na pokoji. Doporučujeme využít hotelový župan a prosíme 

o předání „Reservation Card“ terapeutce. Ostatní hosté budou z hotelové recepce uvedeni do Spa Suite, kde se převléknou.

•  Informujte nás prosím o případných zdravotních potížích (např. zvýšený krevní tlak, srdeční nebo fyzické problémy, alergie, těhotenství), 

naše terapeutka přizpůsobí péči Vašemu zdravotnímu stavu.

•  V případě zrušení procedury tak prosím učiňte minimálně 4 hodiny předem, aby Vám nebyl účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny.

•  Spa Suite je otevřeno denně od 11.00 do 21.00 hod. Rezervaci můžete provést na tel. čísle +420 221 776 300 nebo přímo na recepci 

Buddha-Bar Hotelu Prague. 
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Body Treatments
Můžete si zvolit 60 nebo 90minutovou masáž 

a vybrat z voňavých tonů 7 produktových řad luxusní značky La Sultane de Saba.

Každá procedura začíná koupelí nohou. Aromatická svíčka a šálek zeleného čaje umocní jedinečný zážitek z relaxace.

• Voyage Balinais / Journey to Bali - Lotus and Frangipani Flowers

• Voyage sur la route des Épices / Journey along the route of Spices – Ayurvedic - Amber, Vanilla, Patchouli

• Voyage sur la route dans les Îles / Journey to the Islands – Tiara Flower, Aloe Vera

• Voyage sur la route des Délices / Journey of Delights – Orange Blossom

• Voyage en Orient / Journey to the Orient – Amber, Musk, Sandalwood

• Voyage sur la route de Malaisie / Journey to Malaysia – Champaca Tropical Flowers

• Voyage sur la route de Darjeeling / Journey to Darjeeling – Ginger Green Tea

Romantic Getaway – balíček
• privátní pronájem Spa Suite na tři hodiny

• láhev Champagne s jahodami

• Jacuzzi a Hammam Steam Room

• 2 x 60minutová masáž

• intimní atmosféra a příjemné prostředí s krbem, knihovnou a relaxační hudbou

 

Signature Rituals – “Voyages“
• VOYAGE BALINAS / JOURNEY TO BALI

2 hodiny 30 minut, lávové kameny, vůně: Lotus and Frangipani Flowers

koupel nohou – sprcha – pára (10´) – tělový peeling (20´) – sprcha – tělový zábal a relaxace (30´) – sprcha – masáž lávovými kameny (75´) 

• VOYAGE SUR LA ROUTE DES ÉPICES (AYURVÉDIQUE ORIENTAL) / 
JOURNEY ALONG THE ROUTE OF SPICES (ORIENTAL AYURVEDIC)
2 hodiny 30 minut, sáčky s bylinkami, vůně: Ambre, Vanilla, Patchouli

koupel nohou – sprcha – pára (10´) – tělový peeling (20´) – sprcha – tělový zábal a relaxace (30´) – sprcha – masáž vyhřívanými sáčky 

s bylinkami (75´)

• VOYAGE SUR LA ROUTE DANS LES ÍLES / JOURNEY TO THE ISLANDS
2 hodiny 30 minut, mušle, vůně: Tiara Flower, Aloe Vera

koupel nohou – sprcha – pára (10´) – tělový peeling (20´) – sprcha – tělový zábal a relaxace (30´) – sprcha – masáž vyhřívanými mořskými 

mušlemi (75´)

• VOYAGE SUR LA ROUTE DES DÉLICES / JOURNEY OF DELIGHTS
3 hodiny, vůně: Orange Blossom

koupel nohou – sprcha – pára (10´) – tělový peeling pomocí Savon Noir (20´) – sprcha – tělový a vlasový zábal, medová pleťová maska 

na tvář (30´) – sprcha – masáž (90´)


