


savoy spa
BY L’OCCITANE

SAVOY SPA BY L’OCCITANE je inspirováno Středomořím  

a jeho neopakovatelnou Art-de-Vivre – prosluněnou krajinou, 

úrodnými poli, bohatou kulturou a tradicemi. L’OCCITANE 

produkty, působící blahodárně na celé tělo, využívají přírodní 

aktivní složky ve většině případů organického původu. 

Povzbuzující VERBENA, lahodná MANDLE, LEVANDLULE 

s  uvolňujícími účinky nebo výživné BAMBUCKÉ máslo 

a mnoho dalších. Udělejte si  čas jenom pro sebe  

a užijte si naše exkluzivní treatmenty, sestavené z nejlepších 

tradičních masáží z celého světa. 



Sauna & relaxační zóna 

Odpočiňte si v naší sauně a relaxační zóně, které 

jsou všem našim hotelovým hostům k dispozici 

zdarma. 

Privátní vířivka jenom pro vás

Vychutnejte si soukromé Spa! Dopřejte si skvělý 

relaxační zážitek nejlépe v kombinaci s jednou z 

exkluzivních masáží z řady L’OCCITANE. 

Víř ivku si můžete soukromě pronajmout 

za cenu 1.100 Kč na hodinu nebo s lahví 

Prosecca za zvýhodněnou cenu 1.800 Kč 

 za hodinu. Vířivku pro Vás před každým 

použi t ím napoušt íme čerstvou vodou  

a doplňujeme voňavými esencemi. 

Odpočinek  
   & relaxace

        sauna & vířivka načerpejte energii



Relaxační  
aroma masáž

Tato kombinace švédské effleurage, 

čínské akupresury a balijské masážní 

techniky stimuluje krevní oběh, uvolňuje 

napětí a zmírňuje stres. Vaše tělo i mysl 

budou příjemně zregenerované. Ideální 

pro vylepšení Vašeho spánku. 

V hlavní roli: 

Relaxační masážní olej 

z řady Aromachologie

30 min.  |  950 Kč (masáž zad)

60 min.  |  1.650 Kč

90 min.  |  2.350 Kč

Hloubkové  
intenzivní uvolnění

Tato masáž kombinuje hloubkové tlaky 

masáže Lomi Lomi,akupresurní body  

a jemný strečink. Masáž snižuje svalové 

napětí se zaměřením na záda, ramena  

a šíje. Celé Vaše tělo se bude cítit svěží  

a znovu vyvážené. Ideální pro Vaši 

rychlou regeneraci organismu. 

V hlavní roli: 

Relaxační masážní olej 

z řady Aromachologie

60 min.  |  1.950 Kč

90 min.  |  2.550 Kč

Masáže & treatmenty

relaxační masáže 
           hloubkové masáže



zeštíhlující masáže 
              uklidňující masáže

masáže & treatmenty
Mandlová  
zeštíhlující masáž

Odhalte tajemství  naší  účinné masáže, 

která využívá techniky podporující zeštíhlení  

a zpevnění těla. Masáž je celotělová, soustředí 

se na problematické part ie,  napomáhá 

odbourávání tuků, zbavuje tělo toxických látek 

a zlepšuje stav pokožky. Ideální pro formování 

dokonalé postavy.

V hlavní roli: 

Zpevňující tělový olej a krém z řady Mandle

60 min.  |  2.250 Kč

90 min.  |  2.750 Kč (včetně peelingu)

Levandulová
antistresová masáž

Vysoce kvalitní Levandule z Haute-Provence 

a tradiční masážní techniky uvolní celé tělo  

a navodí Vám pocit pohodlí. Přináší příjemný klid 

a uvolnění mysli. Ideální antistresová masáž.  

V hlavní roli: 

Tělový a masážní gel z řady Levandule 

60 min.  |  1.750 Kč



Levandulová antistresová 
masáž horkými kameny

Vysoce kvalitní Levandule z Haute-Provence 

a tradiční masážní techniky uvolní celé tělo 

a navodí Vám pocit pohodlí.  Tato masáž 

zahrnuje i prohřátí a uvolnění lávovými kameny. 

Přináší příjemný klid a uvolnění mysli. Ideální 

antistresová masáž.

V hlavní roli: 

Tělový a masážní gel z řady Levandule 

60 min.  |  1.950 Kč

90 min.  |  2.450 Kč

Detoxikační masáž  
bylinnými sáčky

Uklidňující masáž celého tělo přináší příjemné 

uvolnění a osvěžení za doprovodu levandule a 

verbeny v exkluzivních bylinných sáčcích. Masáž 

stimuluje krevní oběh a zlepšuje metabolismus. 

Jemné tlaky uvolňují svalové napětí, navrací 

vnitřní teplo, klid a rovnováhu energií v těle. Ideální 

pro osoby s nedostatkem spánku a pro osvěžení 

těla i mysli. 

V hlavní roli: 

Tělové mléko z řady Verbena

60 min.  |  1.950 Kč

levandulové masáže 
              aromatické masáže

masáže & treatmenty



masáže pro maminky
                     masáže rukou

masáže & treatmenty

Masáž pro nastávající 
maminky

Relaxační masáž pro nastávaj ící 

maminky, která blahodárně působí na 

namáhanou pokožku bříška, vyživuje 

j i  a chrání. Uvolňuje od bolesti zad  

a celkově harmonizuje tělo i duši. Skvělá 

jako prevence proti vzniku strií. Ideální 

pro nastávající maminky od 3. měsíce 

těhotenství. Hypoalergenní složení.

V hlavní roli: 

Výživný tělový krém bambucké 

máslo

60 min.  |  2.150 Kč

Shea Ultra  
– zjemňující péče o ruce

V pouhých 25-ti minutách budou Vaše 

ruce dokonale vyživené, zjemněné  

a ochráněné – jednoduše krásnější. 

Péče je ideální proti viditelným známkám 

negativních vlivů působících na pokožku 

rukou.

V hlavní roli: 

100% Bambucké máslo a krém 

na ruce z bambuckého másla

25 min.  |  750 Kč



Shea Ultra – osvěžení 
nohou po lyžování / tůře

Osvěžení nohou začíná odstraněním 

odumřelých buňěk, následuje masáž 

nohou se specifickou revitalizační 

kombinací esenciálních olejů z máty, 

borovice a rozmarýnu. Masáž je 

přizpůsobena potřebám klienta pro 

znovuaktivování mikrocirkulace a pro 

redukci přebytečných tekutin. Péče je 

zakončena masáží nohou krémem na 

nohy s 15% výživným a regeneračním 

bambuckým máslem. Vaše jemné 

a hebké nohy se budou cítit lehčí, 

vyživené a připravené na další den 

strávený na lyžích nebo na horské túře.

V hlavní roli: 

Krém na nohy z řady 

Bambuckého másla

45 min.  |  1.250 Kč

Savoy Signature  
masáž pro dva

Výběr z našich nejlepších masáží. 

Relaxační tahy a hluboce čistící 

tlaky jsou kombinovány s výživnými  

a ošetřujícími účinky bambuckého 

másla. Vaše pokožka bude hebká  

a hluboce vyživená a Vaše tělo bude 

hýčkáno. Ideální pro seznámení se  

s péčí Spa by L’OCCITANE, nebo pro ty, 

kteří vedou aktivní životní styl.

V hlavní roli: 

Tělové mléko bambucké máslo

60 min.  |  4.550 Kč (pro 2 osoby)

90 min.  |  6.550 Kč (pro 2 osoby)

Signature 
  treatments

masáž pro dva
             masáž nohou

signature
  treatments



Mandlový  
tělový peeling

Toto ošetření s vůní mandlí nabízí 

intenzivní zjemnění pokožky celého 

těla, po kterém bude Vaše pokožka 

hebká, pružná a zbavená odumřelých 

buňek. Ideální procedura před celkovou 

masáží, vhodná pro muže i ženy.

V hlavní roli: 

Mandlový tělový peeling

45 min.  |  1.450 Kč

Hydratační tělový zábal  
z Bambuckého másla

Ideální regenerační péče pro velmi su-

chou, sluncem namáhanou a unavenou 

pokožku. Toto složení bylo speciálně 

vytvořené pro Spa by L’OCCITANE. Za-

tímco celé tělo vstřebává aktivní složky, 

které jej vyživují (Bambucké máslo a olej 

z hroznových jader), hydratují (výtažky  

z medu) a zjemňují (kaolin), masáž hlavy 

a nohou zaručí Vaše okamžité uvolnění.  

V hlavní roli: 

Ultra výživný tělový

krém z řady Bambuckého másla

45 min.  |  1.450 Kč

Tělové peelingy & zábaly

mandlový peeling
                hydratační zábal

tělové peelingy & zábaly



koupeleKoupele
zklidňující koupel
                 relaxační koupelKoupel poskytuje relaxační péči ,  která  

zanechává pokožku i mysl dokonale připravenou 

pro následnou masáž a  hýčkání celého těla.

Revitalizační koupel s 
citrusovým esenciálním olejem

Směs esenciálních olejů z oblasti Středozemního 

moře (bergamot, mandarinka, sladký pomeranč 

a máta). Přináší 100% přírodní vůně s revitalizač-

ními účinky prokrvující organismus a povzbuzující 

Vaši mysl i tělo. Jedná se o revitalizační koupel.

60 min.  |  1.450 Kč

Levandulová relaxační koupel

Levandule známá také jako „modré zlato“, je 

aromatickým symbolem  Provence. Její neza-

měnitelná vůně je  proslulá svými zklidňujícími 

účinky na tělo i mysl. Prokrvuje organismus 

a přispívá ke kvalitnímu spánku. Jedná se  

o zklidňující koupel.

60 min.  |  1.450 Kč



Shea výživa a pohodlí 
z Bambuckého másla

Pro dehydrovanou, suchou a namáhanou pleť. 

Tato jemná lymfatická drenáž obličeje Vaši pleť 

regeneruje, hydratuje a vyživuje, přináší dlouhotrvající 

pocit pohodlí.

V hlavní roli: 

Jemný pleťový olej a krém na obličej z řady 

Bambucké máslo

75 min.  |  2.450 Kč

Slaměnka  
tajemství mládí

Tato terapie účinně řeší viditelné známky stárnutí: 

vrásky, ochabování kůže a nedostatek jemnosti. 

Vaše pleť se bude cítit hladší, pevnější a mladší.  

V hlavní roli: 

Slaměnka oční balzám a krémová maska 

60 min.  |  2.150 Kč

Péče 
 o obličej

výživa, zjemnění

péče
 o obličej



INFORMACE PRO REZERVACI VAŠÍ TERAPIE

Doporučujeme se na Vaši terapii  objednat co nejdříve, 

abychom mohli  zaručit,  že Vámi vybraný termín bude 

dostupný. V případě, že jste našimi hotelovými hosty, 

využijte županu a pantofl í ,  které najdete ve Vašem pokoji. 

Pokud u nás ubytováni nejste, oboje Vám rádi poskytneme 

př i  př íchodu.  Prosíme dostavte se na Vaši  masáž  

5 minut před jejím začátkem. Ideálně doporučujeme před 

masáží prohřátí organismu v naší sauně. Rezervaci můžete 

bezplatně zrušit 6 hodin před jejím začátkem, při pozdějším 

stornu Vám bude účtován storno poplatek ve výši 80%  

z celkové ceny terapie.

Rezervujte si Váš zážitek 
osobně na hotelové 

recepci, na tel.: 
+420 483 731 111 nebo 
na  reception@savoy.cz

Těšíme se na Vás  
v našem Savoy Spa  

by L’Occitane!



Hotel Savoy  |  Bedřichov 23 | 543 51 Špindlerův Mlýn 

Tel: +420 483 731 111 | E-mail: reception@savoy.cz 

Asten Hotels  |  Pařížská 1 | 110 00 Praha 1 

Tel: +420 734 490 736 | E-mail: info@astenhotels.com

www.savoy.cz | www.astenhotels.com


