ČESKÁ VERZE

WELLNESSLAND
ZÁKLADNÍ INFORMACE

VÝJIMEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO RELAXACI TĚLA I DUŠE
Wellnessland Alt Karlsbad je koncipován jako klidné náměstí historického městečka Karlsbad, kde
naleznete vše pro dokonalou relaxaci Vašeho těla a tolik potřebný klid a příjemnou atmosféru pro
rovnováhu Vaší duše. Hosté zde mají k dispozici bazén s protiproudem, whirlpool, anatomický
bazének s vířivkami, sedm druhů saun, bazének s minerální vodou, japonský akupresurní bazének,
relaxační místnost s vodními vyhřívanými lůžky. Nechybí ani osvěžující Fit Bar s nabídkou lahodných
čajů, čerstvě připravených džusů či čerstvého ovoce.

ALT KARLSBAD – OTVÍRACÍ DOBA
DENNĚ 08.00 – 22.00

SAUNADORF – OTVÍRACÍ DOBA
PO-NE 14:00 – 21:00
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ČESKÁ VERZE

SAUNADORF
Zavítejte do jedinečného prostředí Saunadorfu,
kde je pro všechny milovníky saunování
připraveno hned 7 různých druhů saun:

TEPLOTA V SAUNÁCH

PRAVIDLA SAUNOVÁNÍ

Tepidárium

38 °C

1

Vstup do sauny pouze bez plavek (použijte osušky).

Solná sauna

38 ‒ 43 °C

2

Maximální délka pobytu v sauně je 15 minut.

Bylinná sauna

38 ‒ 43 °C

3

Doporučujeme maximálně 3 návštěvy sauny v sérii.

Turecká sauna

42 ‒ 45 °C

Laconium

48 ‒ 50 °C

Finská sauna

80 ‒ 90 °C

Ruská sauna

95 ‒ 110 °C

4 Po opuštění sauny doporučujeme používat sprchy
se studenou vodou.
5 Po každém cyklu můžete využít relaxační místnost
s pohodlnými lehátky a vodními lůžky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A PRAVIDLA:
●

Pro vstup do Wellnesslandu je nutno vzít si sebou pantofle, župan, plavky a koupací čepici (koupací čepici je možno
zakoupit na Spa recepci).

●

Z hygienických důvodů je koupání povoleno pouze s koupací čepicí. Vstup do saun je povolen pouze bez plavek.

●

V zájmu plné relaxace všech návštěvníků Wellnesslandu prosíme o dodržování klidu.

●

Cennosti si ukládejte do tresorů v šatnách.

●

Zákaz užívání alkoholických nápojů před a v průběhu návštěvy.

●

Zákaz donášky vlastního jídla a nápojů (využít můžete nabídky Fitbaru).

● Děti do 12 let mohou Wellnessland navštěvovat do 17.00 a v doprovodu dospělé osoby.
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