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2 WELLNESS HOTEL V NEBI

Užijte si Vaši dovolenou ...
... a nechte se rozmazlit pohodovým odpočinkem

... za každého počasí

... s perfektním servisem a dokonalými službami

Budete se cítit jako „V Nebi“...

Děkujeme za Vaši návštěvu,

Alena a Martin Malí 
spolu s „Nebeským týmem“

Srdečně Vás vítáme 
u nás „V nebi“
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Proč k nám na dovolenou?

 � pouze 13 pokojů

 � hotel je určen pouze pro dospělé hosty (pobyty 

jsou zcela nevhodné pro děti do 18-ti let)

 � klidná poloha s krásným výhledem

 � komfortních 800 m2 SPA a wellness

 � 2 vnitřní sauny, vnitřní bazén 32 °C

 � celoročně vyhřívaný venkovní bazén

 � venkovní sauna a jezírko 

(v zimě v provozu dle klimatických podmínek) 

 � naše wellness penze 

s kulinářskými večeřemi

 � velká panoramatická terasa 250 m2

 � prostorná hotelová zahrada 10.000 m2

 � bohatý výběr relaxačních procedur

 � všechny služby pouze pro naše ubytované hosty

 � osobní přístup k hostům

 � parkování zdarma, dobíjení elektromobilů

 � možnosti letních i zimních aktivit na pomezí 

Jizerských hor a Krkonoš
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POBYT V NAŠEM NEBESKÉM SPA
 � celoročně vyhřívaný venkovní bazén
 � vnitřní panoramatický bazén (32 °C)
 � stylová finská sauna (90 °C)
 � bylinková sauna (60 °C)
 � venkovní sauna a koupací jezírko 

(v zimě v provozu dle klimatických podmínek)
 � ledová fontána, ochlazovací studna
 � relaxační zóna
 � SPA je určeno pouze pro naše hotelové hosty

Pro Vaši Nebeskou pohodu 
naše ceny již zahrnují

NAŠI WELLNESS PENZI
 � bohatý snídaňový bufet
 � odpolední oběd (13.00 – 15.00 hod.) s pestrým výběrem 

salátů, včetně vybraných nealko nápojů (džusy, 
pramenitá voda, čaj, káva aj.)

 � odpolední domácí moučník na recepci (16.00 – 17.00 hod.)
 � 4-chodová Gourmet večeře
 � káva, čaj, pramenitá voda, čerstvá jablka v recepci 

(10.00 – 18.00 hod.)
 � čaj, pramenitá voda a čerstvá jablka ve wellness 

(7.00 – 19.00 hod.)
 � župan na pokoji po dobu pobytu
 � luxusní hotelová kosmetika
 � SPA košík s ručníky do bazénů a saun
 � sklenka sektu a domácí pralinky na přivítanou
 � denní úklid pokojů (pokud budete mít zájem, 

respektujeme Vaše soukromí)
 � Wi-fi připojení zdarma

Ceny ubytování

 � Hotel je určen pouze pro dospělé hosty 
(pobyty jsou zcela nevhodné pro děti do 18-ti let).

Vysvětlivky k ceníku:
 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba (při pobytu min. 2 noci)
 � Ceny TARIF A: NOC PÁTEK, SOBOTA + STÁTNÍ SVÁTKY 
(o víkendu min. pobyt 2 noci)

 � Ceny TARIF B: NOC NEDĚLE – ČTVRTEK (možný pobyt 
i na 1 noc)

 � Pobyty o vánočních svátcích a v termínu Silvestra ceny dle 
individuální nabídky.

Vysvětlivky
 � STÁTNÍ SVÁTKY – min. pobyt 3 noci
 � POBYT 5 NOCÍ A VÝŠE – 5% SLEVA (neplatí pro termín 
Vánoc a Silvestra)

 � POBYT POUZE 1 NOC – 30% PŘÍPLATEK, o víkendu min. 
pobyt 2 noci

 � OSOBA NA PŘISTÝLCE – 20% SLEVA 
 � Všechny naše pokoje jsou nekuřácké. Kouření je možné 
v komfortní klimatizované kuřárně.

 � Při obsazení pokoje pouze jednou osobou účtujeme 80% 
z ceny dvoulůžkového pokoje.

Užijte si 
našich 

komfortních 
služeb
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Nebeské apartmá
 � luxusní prostorné dvoulůžkové apartmá s nádherným 
výhledem a privátní saunou

 � cca 100 m2 se 70 m2 privátní střešní terasy navíc
 � volně stojící vana, koupelna se sprchou, separátní WC 
a bidet, šatna, župany, fén

 � k dispozici přístroj na espreso a čaj, mini-bar, sejf, Wifi

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 7.600 Kč 7.100 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)

Garden spa suite
 � luxusní pokoj s privátní saunou, vlastní terasou a vstupem 
do zahrady (mimo zimní měsíce)

 � cca 65 m2, koupelna se sprchou a volně stojící vanou, 
separátní WC, šatna, župany, fén

 � mini-bar, sejf, Wifi připojení

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 7.100 Kč 6.600 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)



WELLNESS HOTEL V NEBI 7

Belveder suite
 � luxusní dvoulůžkový suite pro milovníky skvělých výhledů
 � cca 54 m2, koupelna s volně stojící vanou a prostornou 
sprchou, separátní WC a bidet, župany, fén

 � samostatná šatna, elektrický 3D krb, klimatizace
 � k dispozici přístroj na espreso a čaj, mini-bar, sejf, Wifi

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 6.800 Kč 6.200 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)

Relax suite
 � elegantní a moderní dvoulůžkový suite s krásným výhledem
 � cca 47 m2, koupelna s volně stojící vanou a prostornou 
sprchou, separátní WC a bidet, župany, fén

 � samostatná šatna, 2× elektrický 3D krb, klimatizace
 � k dispozici přístroj na espreso a čaj, mini-bar, sejf, Wifi

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 6.200 Kč 5.700 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)
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Panorama suite
 � dvoulůžkový suite ideální pro romantickou dovolenou 
s perfektním výhledem

 � cca 39 m2, koupelna s prostornou sprchou, separátní WC, 
župany, fén

 � elektrický 3D krb, klimatizace
 � k dispozici přístroj na espreso a čaj, mini-bar, sejf, Wifi

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 5.900 Kč 5.400 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)

Garden suite de luxe
 � luxusní a velký dvoulůžkový pokoj s volně stojící vanou, 
vlastní terasou a vstupem do zahrady (mimo zimní měsíce)

 � cca 59 m2, koupelna se sprchou, vana, WC, župany, fén
 � mini-bar, sejf, Wifi připojení

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 5.700 Kč 5.100 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)
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Rustikal suite
 � stylový dvoulůžkový pokoj s panoramatickou vanou 
a krásným výhledem

 � cca 51 m2, koupelna se sprchou, vana, separátní WC, 
župany, fén

 � mini-bar, sejf, Wifi připojení

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 5.600 Kč 5.100 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)

Garden suite
 � komfortní dvoulůžkový pokoj s volně stojící vanou, vlastní 
terasou a vstupem do zahrady (mimo zimní měsíce)

 � cca 47 m2, koupelna se sprchou, vana, separátní WC 
a bidet, župany, fén

 � mini-bar, sejf, Wifi připojení

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 5.600 Kč 5.100 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)
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Romantik suite de luxe
 � komfortně zařízený dvoulůžkový pokoj s volně stojící vanou
 � cca 46 m2, koupelna se sprchou, vana, separátní WC, šatna, 
župany, fén

 � mini-bar, sejf, Wifi připojení

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 5.400 Kč 4.900 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)

Romantik suite
 � prostorný dvoulůžkový pokoj pro pohodlnou dovolenou
 � cca 42 m2, koupelna se sprchou, separátní WC a bidet, 
šatna, župany, fén

 � mini-bar, sejf, Wifi připojení

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 5.200 Kč 4.700 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)
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Komfort pokoj
 � elegantní dvoulůžkový pokoj
 � cca 32 m2, koupelna se sprchou a separátní WC, 
župany, fén

 � mini-bar, sejf, Wifi připojení, klimatizace

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 4.800 Kč 4.400 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)

Vizualizace

Romantik pokoj
 � menší dvoulůžkový pokoj s krásným výhledem
 � cca 20 m2, koupelna s WC a sprchou, župany, fén
 � mini-bar, Wifi připojení

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 4.800 Kč 4.400 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)

Vizualizace



12 WELLNESS HOTEL V NEBI

Garden pokoj
 � pohodlně zařízený dvoulůžkový pokoj s vlastní terasou 
a vstupem do zahrady (mimo zimní měsíce)

 � cca 22 m2, koupelna s WC a sprchou, župany, fén
 � mini-bar, sejf, Wifi připojení

Termín Tarif A Tarif B

01.01.2022 – 18.12.2022 4.600 Kč 4.100 Kč 
26.12.2022 – 01.01.2023 cena na vyžádání

 � Ceny jsou uvedeny za noc / 1 osoba, včetně služeb 
viz. strana 5 (při pobytu min. 2 noci)
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PŘÍJEZD A ODJEZD
 � Pokoje jsou připraveny od 15-ti hodin v den příjezdu, 

v den Vašeho odjezdu prosíme o uvolnění pokoje 
do 11-ti hodin.

WELLNESS STRAVA
 � Snídaně jsou podávány formou švédského stolu 

v čase 8.00 – 10.00 hod.
 � Obědy jsou podávány v čase 13.00 – 15.00 hod.
 � Odpolední moučník v čase 16.00 – 17.00 hod.
 � Večeře  jsou podávané v čase 18.00 – 20.00 hod. 

(příchod na večeři).
 � Na snídaně a večeře máte vyhrazen svůj stůl, 

který je vždy stejný. V čase obědů je možné se posadit 
k libovolnému stolu v předním prostoru hotelové 
restaurace, který je vyhrazen pro obědy.

 � Na oběd je možný vstup v županu, večer si Vás 
dovolujeme požádat o vhodné oblečení (Smart Casual) 
na večeři.

NEBESKÉ SPA
 � Vnitřní bazén je otevřen 7.00 – 19.00 hod.
 � Vnitřní sauny jsou k dispozici 12.00 – 19.00 hod.
 � Celoročně vyhřívaný venkovní bazén (32°–  33° C).
 � Venkovní sauna s ochlazovacím jezírkem.

PLATBA
 � Vaše účty za služby extra (bar, relaxační procedury 

aj.) Vám budou automaticky přičteny k Vašemu 
hotelovému účtu. Účet za bar najdete pro Váš přehled 
nadcházející den u snídaně na Vašem stole, prosíme 
o kontrolu a podpis.

 � Náhled hotelového účtu Vám na recepci rádi ukážeme.

Užitečné informace

RECEPCE A LOBBY BAR
 � Recepce a lobby bar jsou otevřeny 

8.00 – 22.00 hod.
 � Pokud si přejete odjet ráno dříve, prosíme o vyrovnání 

účtu večer.
 � V recepci je pro Vás k dispozici zdarma káva, čaj 

a šťavnatá jablka v čase 10.00 – 18.00 hod.
 � Wi-fi připojení je k dispozici na všech pokojích 

a v recepci hotelu.

RELAXAČNÍ PROCEDURY
 � Objednání relaxačních procedur na recepci.
 � Na relaxační procedury přijďte prosím do relaxační 

místnosti – wellness recepce (v přízemí) cca 10 min. 
před časem Vaší procedury v županu nebo pohodlném 
oděvu. V čase procedury si Vás vyzvedne Vaše 
terapeutka.

 � Relaxační procedury jsou poskytovány 
v čase 9.00 – 19.30 hod.

 � Privátní sauna a venkovní whirlpool 9.00 – 21.30 hod.

POKOJE A ÚKLID 
 � Všechny naše pokoje jsou nekuřácké – děkujeme, 

že to respektujete.
 � Kouření je vyhrazen kuřácký salonek.
 � Úklid pokojů je prováděn v čase 8.00 – 12.00 hod. 

Pokud si nepřejete být rušeni, prosíme pověste na kliku 
cedulku nerušit.

VÝLETY A OKOLÍ
 � Informace o výletech a možnostech lyžování najdete 

v malém prospektu na pokoji. Pokud budete chtít 
poradit, obraťte se na recepci – rádi Vám pomůžeme.
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DÁREK
NA MÍRU
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1. DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT 
NA FINANČNÍ KREDIT
Neznáte přesný vkus obdarovaných a rádi byste výběr 
ubytování a služeb nechali na jejich představách, stačí 
darovat finanční kredit na služby dle vlastního výběru.

2. DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT 
POBYT PRO DVA
Vyberte si z odkazu Wellness – Pobyty pro dva některý 
z našich oblíbených pobytů speciálně určených pro 
páry. Je jedno zda obdarovaní slaví své Líbánky nebo 
Diamantovou svatbu – postaráme se o to, aby spolu 
strávili hezké chvíle.

3. DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT 
DLE VAŠICH PŘEDSTAV
Pokud máte svoji představu o Vašem dárku, rádi Vám 
vyjdeme vstříc. Pro vystavení takového dárkového 
certifikátu potřebujeme vědět kolik nocí má pobyt 
obsahovat a jaké další služby (relaxační programy nebo 
procedury) má zahrnovat.

DÁLE MŮŽETE VĚNOVAT 
I SPECIÁLNÍ SLUŽBY

 � květiny na pokoji (cena v závislosti na Vašem přání)
 � láhev sektu na pokoj a jahody (popř. čerstvý ananas, 

dle sezóny 500 Kč)
 � mísu čerstvého ovoce na pokoji (300 Kč)

Pokud máte jiné nebo speciální přání, stačí nás 
kontaktovat (e-mailem) a my Vám zašleme cenový 
návrh na Vámi poptávané služby.

Chcete dát Vašim blízkým za jejich lásku a péči pěkný dárek...? 
Darujte jim klid, odpočinek a relaxaci u nás „V Nebi“! Vhodné 
i jako svatební dar pro novomanžele, kterým romantický pobyt 
udělá větší radost než nepraktický dárek. Stačí si vybrat dle 
Vašich představ a objednat a my Vám zašleme dárkový certifikát. 
Certifikát je možné vystavit na konkrétní nebo libovolný termín 
– dle dohody předem. Certifikát má časově omezenou platnost 
12 měsíců. Dále může obsahovat jméno obdarovaného i osobní 
věnování. Certifikát si můžete hned sami vytisknout nebo Vám 
jej můžeme zaslat poštou (doba pro zaslání poštou je cca týden). 
Úhradu za dárkový certifikát následně zašlete na bankovní účet.

Certifikát je možné věnovat dle Vašich představ – vyberte si variantu, 
 která Vám bude vyhovovat nejvíce
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Zažijte absolutní relax v našem Nebeském SPA...

Bazén o teplotě vody 32 °C  s krásným výhledem do kraje a komorním odpočinkovým prostorem. Objevíte zde i prostornou 
stylovou finskou saunu 90 °C a bylinkovou saunu 60 °C s použitím aroma esencí. Dále je pro Vás k dispozici celoročně 
vyhřívaný venkovní bazén a venkovní finská sauna s ochlazovacím slaným jezírkem, která je v zimě v provozu dle 
klimatických podmínek. V teplých měsících zde můžete nerušeně relaxovat i v našich prostorných zahradách pod širým 
nebem.

V intimní atmosféře se Vám budou odborně a s maximální péčí věnovat naše vyškolené terapeutky a masérky.

Nabízíme Vám bohatý výběr relaxačních procedur a programů, z kterých si zcela jistě vyberete.

Privátní whirlpool nebo soukromá sauna jen pro Vás, poskytne Vám diskrétní odpočinek. 

Nebeské SPA
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Pro větší pohodu a relax je k dispozici komfortní lobby bar s posezením u krbu a hotelovou knihovnou.

Všechny společné vnitřní prostory (včetně pokojů) jsou nekuřácké. Pro naše hosty, kteří si chtějí dopřát doutník nebo cigaretu, 
je k dispozici klimatizovaný klubový salónek. Ideální útočiště, které zve na relaxační večery s kvalitním vínem, exklusivními 
koňaky a prémiovými doutníky. Vychutnejte si pohodové momenty v příjemné atmosféře...

V našem proskleném vinném sklepě najdete více než 250 druhů champagne a vín z celého světa a unikátní sbírku koňaku.

Lobby
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DOPŘEJTE SI

ČAS
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ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA
(min. pobyt 2 noci) zahrnuje:

 � dvě noci ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 
dle zvoleného typu

 � mísa ovoce na pokoji v den příjezdu
 � 1× venkovní termální whirlpool (30 min.) 

se sklenkou sektu
 � 2× masáž zad a šíje (á 45 min.)
 � využití Nebeského Spa (viz. strana 5)
 � wellness penze (viz. strana 5)
 � káva, čaj, pramenitá voda, čerstvá jablka v recepci 

v čase 10.00 – 18.00 hod.
 � čaj, pramenitá voda a čerstvá jablka ve wellness
 � sklenka sektu, domácí pralinky a květina na přivítanou

Cena za celý výše uvedený program 
(za 2 noci) pro dvě osoby:

 � v suite Romantik  24.900 Kč
 � v suite Rustikal  26.500 Kč
 � v suite Garden SPA  32.500 Kč
 � v suite Nebeské apartmá 34.500 Kč

Pobyty pro dva
V dnešní tolik uspěchané době se nám nedostává čas na naše nejbližší... Dopřejte si čas pro Vás dva a relaxujte spolu 
uprostřed krásné přírody! Náš hotel je jako stvořený pro společné chvíle a je jedno zda Váš vztah je krátký nebo Vaše 
manželství již prošlo společnou řádkou let. Postaráme se, abyste na pobyt u nás rádi vzpomínali. Speciální pobyty pro dva 
můžete také věnovat jako dárkový certifikát pro své rodiče nebo přátele. Stačí si jen vybrat dle Vašich představ a časových 
možností. Níže uvedené relaxační programy lze využít i v dalších typech pokojů.

LUXUSNÍ POBYT PRO DVA
(min. pobyt 2 noci) zahrnuje:

 � dvě noci ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 
dle zvoleného typu

 � mísa ovoce na pokoji v den příjezdu
 � květiny na pokoji  
 � 1× venkovní termální whirlpool (60 min.)

a láhev Bohemia sektu
 � 1× masáž zad, šíje a nohou pro muže (60 min.)
 � 1× Čokoládová masáž – teplou čokoládou pro ženu 

(60 min.)
 � využití Nebeského Spa (viz. strana 5)
 � wellness penze (viz. strana 5)
 � káva, čaj, pramenitá voda, čerstvá jablka v recepci 

v čase 10.00 – 18.00 hodin zdarma
 � čaj, pramenitá voda a čerstvá jablka ve wellness
 � sklenka sektu, domácí pralinky a květina na přivítanou

Cena za celý výše uvedený program
(za 2 noci) pro dvě osoby:

 � v suite Romantik  26.700 Kč
 � v suite Rustikal  28.300 Kč
 � v suite Garden SPA  34.300 Kč
 � v suite Nebeské apartmá 36.300 Kč
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BÁJEČNÝ POBYT PRO DVA
(min. pobyt 3 noci) zahrnuje:

 � tři noci ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 
dle zvoleného typu

 � mísa ovoce na pokoji v den příjezdu
 � 1× venkovní termální whirlpool (60 min.) 

a láhev Bohemia sektu
 � 2× masáž zad a šíje (45 min.)
 � 1× masáž zad, šíje a nohou pro muže (60 min.)
 � 1× kosmetické ošetření Skinovage PX kosmetikou Babor 

pro ženu (60 min.)
 � využití Nebeského Spa (viz. strana 5)
 � wellness penze (viz. strana 5)
 � káva, čaj, pramenitá voda, čerstvá jablka v recepci 

v čase 10.00 – 18.00 hod.
 � čaj, pramenitá voda a čerstvá jablka ve wellness
 � sklenka sektu, domácí pralinky a květina na přivítanou SPOLEČNÝ 

RELAX

Cena za celý výše uvedený program
(za 3 noci) pro dvě osoby:

 � v suite Romantik  38.600 Kč
 � v suite Rustikal  39.900 Kč
 � v suite Garden SPA  49.900 Kč
 � v suite Nebeské apartmá 52.900 Kč
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procedury 
pro dva

Užijte si společně relaxační procedury. V naší SPA kabině s originální kamennou vanou si s Vaším partnerem vychutnáte 
společně koupel, masáže... Stačí si vybrat program, který Vám bude vyhovovat.

SOUKROMÝ BAZÉN JEN PRO VÁS
 � Pronajměte si bazén se sektem pouze pro Vás.
 � Tuto exklusivní nabídku je nutné rezervovat předem 

kvůli časově omezeným možnostem (možné pouze 
v čase 20.00 – 21.30 hod.).

 � Cena pro dvě osoby 90 min. – 1.700 Kč (cena zahrnuje 
láhev sektu Bohemia).

 
PRIVÁTNÍ FINSKÁ SAUNA

 � V soukromí naší sauny můžete relaxovat pouze se svým 
partnerem.

 � Suchá sauna, prohřátí svalů a detoxikace organismu 
při teplotách 60 – 110 °C.

 � Cena pro dvě osoby 60 min. – 700 Kč, 
120 min. – 1.200 Kč

TWIN „ROYAL“
 � Dopřejte si luxusní a kvalitní relaxaci.
 � Po voňavém cukrovém peelingu Vás čeká aroma koupel 

ve vaně pro dva z lávového kamene se sklenkou prosecca.
 � Dále procedura pokračuje relaxační aroma masáží a zakončuje 

ji krémový tělový zábal.
 � Doba ošetření 2,5 hod. – cena 6.500 Kč (pro dva)

TWIN „DE LUXE“
 � Aroma koupel se sklenkou sektu, doplněná lehkou 

relaxační masáží.
 � Doba ošetření 75 min. – cena 4.200 Kč (pro dva)

 
PRIVÁTNÍ TERMÁLNÍ WHIRLPOOL

 � Zažijte nevšední okamžiky v termální koupeli.
 � Naberte obnovující energii pro všední dny ve vířivém 

luxusním bazénu (38 °C), poskytující relaxaci a prožitek 
v soukromí naší terasy. Whirlpool je využitelný po celý 
rok za každého počasí.

 � Cena pro 2 osoby – 60 min. / 800 Kč, 
30 min. / 600 Kč (uvedená cena je bez sektu)

 � Cena pro 3 až 4 osoby – 60 min. / 1.450 Kč

NEVŠEDNÍ 
ZÁŽITEK!
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Procedury jsou určeny pro všechny, kteří chtějí zapomenout na stres a shon všedních dnů a relaxovat v klidném 
prostředí. Vaše blízké určitě velmi potěší, věnujete-li jim pobyt u nás jako nevšední dárek (velmi oblíbené jsou 
např. relaxační pobyty pro ženy). Procedury doporučujeme rezervovat při objednávce ubytování nebo několik dní před 
Vaším pobytem, můžeme tak lépe vyjít vstříc Vašim požadavkům.

Vyberte si z množství lázeňských procedur dle Vašich potřeb a zdravotního stavu právě ty šité Vám na míru nebo 
využijte našich relaxačních programů, které jsou pečlivě sestaveny tak, aby na sebe navazovaly a vhodně se doplňovaly.

Relaxační procedury jsou určeny pouze pro naše hosty.

Relaxační procedury

PŘÍRODA
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PURE – tělové ošetření proti stresu
Intenzivní tělové ošetření sestavené speciálně pro nastolení 
rovnováhy mysli a duše. Uleví při neklidu v mysli, nepokoji 
duše a bolestech těla. Doporučuje se při extrémní psychické 
zátěži.Vybrané relaxační aroma-esence působí anti-depre-
sivně, probouzí nové touhy, smyslnost a kreativitu. Je možné 
využít její vůně k potlačení strachu před novými emoční-
mi prožitky, když mysl je orientována spíše rozumově. Při 
psychickém vypětí přináší klid a harmonii. Kvalitní rostlinné 
oleje dokonale hydratují a vyživují i citlivou pokožku. Ošetření 
zahrnuje peelingovou masáž s aroma esencí, která omlazuje 
pleť a zanechá pokožku pružnou, hebkou a zdravě zářící. Aro-
materapeutická masáž teplým olejem s esencemi proti stresu, 
celková masáž spojená s masáží a uklidňující akupresurou 
hlavy. Masáž spojuje působení esenciálních olejů s uklidňující 
relaxační masáží. Závěrečný hydratační zábal zanechá Vaši 
pokožku hebkou ještě dlouho po rituálu.

 � Doba ošetření 90 min. – cena 2.850 Kč

HARMONY – luxusní harmonizační rituál
Rozmazlete se luxusním tělovým rituálem s ušlechtilými 
a vonnými oleji, které uvolní napětí, zklidní mysl a regeneruje 
pokožku. S esencemi ylang-ylangu, růžového dřeva, jasmínu, 
vanilky a sladkého pomeranče pro relaxační a zklidňující ma-
sáže při stresu a napětí, pro osvěžení a uvolnění psychiky.
Éterický olej ylang-ylang výrazně zklidňuje nervovou sousta-
vu, povznáší ducha a harmonizuje emoce. Kouzelně vonící 
peeling zanechá Vaši pokožku sametově hebkou, relaxační 
koupel s vůní mandarinky a ylang-ylang navodí atmosféru 
klidu a pohody, následuje relaxační masáž teplým olejem 
a lávovými kameny pro dokonalou relaxaci. Závěrečný zábal 
celého těla s regeneračními účinky poskytne pleti tu nejexklu-
zivnější péči.

 � Doba ošetření 120 min. – cena 3.350 Kč

Naše zážitkové rituály
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ENERGY – tělový rituál pro povzbuzení
Dobijte se energií. Tělový olej s esencemi citronové trávy 
a máty peprné s povzbuzujícími účinky pro posílení psychiky, 
pro zlepšení soustředění a koncentrace.
Očistný peeling, po kterém následuje povzbuzující masáž 
teplým olejem a závěrečný zábal celého těla pro povzbuzení 
a příliv nové energie.

 � Doba ošetření 90 min. – cena 2.850 Kč

Slim – ošetření proti celulitidě a pocitu těžkých nohou
Ošetření na míru, ideální ošetření proti tukovým polštářkům, 
zaobleným tvarům, celulitidě a povislé pokožce. Ošetření se 
skládá z celkové peelingové masáže, lymfatické masáže dol-
ních končetin, redukční masáže problémových zón a zábalu 
problémových partiích těla. Ošetření nedoporučujeme těhot-
ným ženám a osobám přecitlivělým na teplo.

 � Doba ošetření 75 min. – cena 2.350 Kč

Hanakasumi ™ – japonský relaxační tělový rituál
Francouzská kosmetická značka SOTHYS Paris představuje 
nový tělový rituál HANAKASUMI™ pro uvolnění těla a přede-
vším mysli. Vychází z japonských tradičních rituálů, spojených 
s očistou duše i těla. Procedura je vhodná pro ženy i muže 
v každém věku a všechny typy pokožky, hodí se zejména 
pro klienty, kteří si stěžují na pocity těžkých nohou, celkovou 
fyzikou únavu a stres. Ošetření doprovází příjemná vůně 
třešňových květů, jež stimuluje smysly a podporuje navození 
hluboké relaxace. Obsahuje gomáž z rýžového prášku, masáž 
chodidel-reflexologii, očištění jemným exfoliačním ručníkem 
a masáž bambuckým máslem s asijskými vůněmi.

 � Doba ošetření 75 min. – cena 2.550 Kč

Bylinky a Vitamíny – výživný koktejl pro tělo
Bylinkový peeling a koupel, společně s vitamínovým zába-
lem, který obsahuje výtažek z kmenových buněk jeřábu břek 
a vitamíny A, C, E, pečují o pokožku, dodávají hebkost, posilují 
schopnost obrany a zlepšují pevnost tkání.

 � Doba ošetření 75 min. – cena 2.250 Kč
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Kakaové opojení – tělové ošetření s kakaovými boby
Kakaové boby dodají tělu hebkost, jemnost a množství vitamí-
nů a minerálů. Peeling z drcených kakaových bobů jemně sti-
muluje prokrvení pokožky, přináší uvolnění tělu i mysli. Kakao 
blahodárně působí na krevní tlak, kardiovaskulární systém 
i činnost nervové soustavy. Celotělový zábal a jemná masáž 
obličeje vyhlazuje mimické vrásky, vyhlazuje a rozjasňuje vaši 
pleť. Zažijte pocit opojení a nechte se hýčkat jemnými tahy 
tichomořské terapie.

 � Doba ošetření 60 min. – cena 2.100 Kč

Detoxikační zábal – tělové ošetření pro detoxikaci 
a relaxaci
Vysoce účinné tělové ošetření pro detoxikaci a remineralizaci 
těla působí proti nadměrnému zadržování vody, akumu-
laci toxinů a tukovým polštářkům. Ošetření je komplexem 
 obsahující peeling z červených mořských řas a gelu z mořských 
řas, který umožňuje dokonalou absorpci mořských aktivních 
látek a závěrečné nanesení konturovacího krému s obsahem 
mořských řas a zeštíhlujícího rostlinného komplexu.

 � Doba ošetření 60 min. – cena 2.100 Kč



30 WELLNESS HOTEL V NEBI

Sport – celková regenerační masáž
Odstraňuje únavu a regeneruje organismus. Pomáhá při 
ztuhlosti a zkrácení svalstva. Napomáhá lepšímu prokrvení 
a návratu žilní krve a mízy z periferií do oběhového centra. 
Způsobuje značné prokrvení především svalového a vazivové-
ho aparátu, ale druhotně i vnitřních orgánů. Nastupuje cel-
ková regenerace organismu, odstranění únavy, pocit lehkosti 
a volnosti těla. Masáž může prospět i kloubům díky prokrvení.

 � Doba ošetření 90 min. – 2.700 Kč, 60 min. – 1.900 Kč

Relax – celková relaxační masáž
Tento typ masáže je prováděn pomalejšími jemnějšími tahy. 
Slouží ke zklidnění tělesného systému a svalstva sportovce po 
výkonu a k zahájení a usnadnění procesu regenerace.

 � Doba ošetření 90 min. – 2.700 Kč, 60 min. – 1.900 Kč

masáže

Těhotenská masáž – celková pro nastávající maminky
Tuto jemnou masáž jsme připravili speciálně pro nastávající 
maminky. Navozuje pocity klidu, harmonie a bezpečí. Masáž 
se provádí z části na zádech a z části na bocích za použití 
výhradně přírodních olejů s příznivými účinky na namáhanou 
pokožku maminky. Pomáhá zmírňovat bolesti hlavy, pocity 
nevolnosti, zlepšuje spánek a posiluje funkci svalů zejména 
v nejvíce zatěžované oblasti zad. Zlepšuje krevní oběh a tím 
ulevuje kloubům a lymfatickému systému, což vede k odstra-
nění pocitu „těžkých nohou“ i dalších těhotenských potíží. 
Snižuje stres, napětí a prospívá toku kyslíku i živin k dítěti. 
Prenatální masáž je vhodná pro maminky od třetího měsíce 
těhotenství až do času porodu, po dobu masáže ležíte na 
bocích a na zádech.

 � Doba ošetření 60 min. – cena 1.900 Kč

K masážím používáme kvalitní aroma-oleje, které umocní zážitek z Vaší masáže. 
Terapeutky také přizpůsobí masáž dle Vašich individuálních potřeb.

Celkové olejové masáže
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Detoxikační masáž bylinnými sáčky
Uklidňující masáž celého těla přináší příjemné uvolnění 
a osvěžení za pomoci bylinných měšců, stimuluje krevní oběh 
a zlepšuje metabolismus. Levandulový aroma masážní olej 
a tradiční masážní techniky uvolní celé tělo a navodí  pocit 
 pohodlí a relaxace. Jemné tlaky uvolňují svalové napětí, 
navrací vnitřní teplo, klid a rovnováhu energií v těle. Ideální 
masáž pro uvolnění psychického napětí a svalových tenzí.

 � Doba ošetření 60 min. – cena 2.150 Kč

Abhyanga – ájurvédská masáž celotělová
Abhyanga je ájurvédská olejová masáž celého těla. Je velmi 
příjemná a budete se po ní cítit opravdu jako znovuzrozeni. 
K masáži se používají teplé ušlechtilé exotické oleje, které vni-
kají hluboko do těla, kde pomáhají uvolňovat svaly a šlachy. 
Velmi příznivě také působí na problematickou pokožku a spo-
lu s masáží i na vnitřní orgány. Masáž aktivuje celý lymfatický 
systém, podporuje kvalitní spánek, zlepšuje stav pohybového 
aparátu, pokožky a svým celkovým působením harmonizuje 
celý organizmus. Lidé, kteří tuto masáž absolvují pravidelně, 
jsou optimističtější, zdravější, výkonnější a získávají v dnešní 
hektické době tak důležitý nadhled.

 � Doba ošetření 75 min. – cena 2.350 Kč

Masáž teplou čokoládou
Teplá čokoládová masáž je ve většině luxusních relaxačních 
center a hotelů perlou mezi masážemi a zkrášlujícími proce-
durami. Procedura výborná na vyhlazení a zkrášlení pokožky, 
celulitidy, získání dobré nálady, odplavení toxických látek 
a uvolnění ztuhlých svalů. Čokoláda obsahuje mnoho užiteč-
ných prvků pro lidský organismus: Kakao zabraňuje pronikání 
volných radikálů. Je harmonizující a jemně stimulující. Theob-
romin obsažený v kakau působí podobně jako kofein, ale ne 
tak silně, působí na cévní zakončení v kůži a aktivuje látkovou 
výměnu. Čokoláda dokáže stimulovat v mozku tvorbu dopa-
mínu a uvolňovat endorfiny a serotonin, ovlivňující dobrou 
náladu. Díky čokoládové masáži, tělo přes pokožku vstřebává 
vitaminy, aminokyseliny, minerály, antioxidanty. Má příznivý 
vliv na činnost srdce a detoxikaci, odplavení nežádoucích 
a toxických látek.
Po takové masáži se člověk cítí svěže a uvolněně. Čokoláda 
zajistí skvělý vzhled a péči o pokožku, pokožka bude svěží 
a krásná, svaly uvolněné a odpočaté. Vůně čokolády bude jen 
třešničkou na dortu, vítejte ve světě luxusní péče…

 �  Doba ošetření 60 min. – cena 2.050 Kč
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HOT STONE – tělová masáž teplými kameny
Tělová masáž teplými kameny. Tato speciální procedura 
v sobě spojuje prvky Shi Tao ošetření, aromaterapie a muzi-
koterapie. Aplikace teplých kamenů přináší hlubokou relaxaci, 
masáž probíhá ve dvou fázích – tělo je masírováno pomocí 
nahřátých kamenů s aroma olejem a masáží obličeje, dekoltu 
a hlavy. Ošetření má antistresový učinek.

 � Doba ošetření 90 min. – cena 2.900 Kč

Částečné olejové masáže
Hloubková masáž zad
Kombinací masážních technik odblokuje zkušený  terapeut 
ztuhlé šíjové a zádové svalstvo, uleví při bolestech hlavy 
a  krční páteře.

 � Doba ošetření 45 min. – cena 1.600 Kč

Masáž nohou a reflexní masáž chodidel
Jedinečná masáž pro odstranění napětí a harmonizaci orga-
nismu pomocí stimulace bodů na ploskách nohou s následnou 
masáží dolních končetin.

 � Doba ošetření 45 min. – cena 1.600 Kč

Masáž hlavy a obličeje
Masáž hlavy je jeden z nejpříjemnějších způsobů odpočinku, 
které můžete sami sobě dopřát. Kromě zdravotních účinků 
oceníte také její blahodárný vliv na Vaši psychiku. Kromě 
relaxace a odstranění nastřádaného duševního napětí, které 
se ukládá především v oblasti šíje, působí masáž preventivně 
také proti bolestem hlavy a migrénám. 

 � Doba ošetření 45 min. – cena 1.100 Kč

K MASÁŽÍM 

POUŽÍVÁME POUZE

KVALITNÍ AROMA 

A BIO OLEJE, 

KTERÉ UMOCNÍ 
ZÁŽITEK Z VAŠÍ 

MASÁŽE
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AGELOC NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II
Spojte kosmetické ošetření s vědeckou špičkovou technologií 
Nu Skin Galvanic SPA II. Tato technologie je založena na 
bázi negativního a pozitivního galvanického proudu, Váš 
obličej rozzáří a omladí. Vhodné pro ženy i muže nad 30 let. 
Technologie, která dodává regeneraci a revitalizaci Vaší pleti. 
Ošetření zahrnuje obličej, krk i dekolt.

 � Doba ošetření 30 min. – cena 850 Kč
 � Doba ošetření 30 min. – cena 750 Kč (k libovolnému 

kosmetickému ošetření)

Kosmetika Babor

ReVersive – anti-aging kosmetické ošetření
Nová dimenze v oblasti anti-aging. Výzkumné laboratoře 
 BABOR se mohou pochlubit novým omlazujícím komplexem: 
RE-YOUTH COMPLEX. Obsahuje čtyři vysoce účinné aktivní 
složky, které spolupracují v dokonalé harmonii. Výsledkem 
je pak dokonalá ochrana pleti proti jejímu předčasnému 
stárnutí.

 � Doba ošetření 60 min. – cena 2.350 Kč

Kosmetická ošetření obličeje
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HSR – liftingové ošetření obličeje
Ošetření obličeje patentovanou řadou Babor HSR (high skin 
refiner) vhodné pro všechny typy pleti, lifting i prevence proti 
vráskám luxusní liftingovou řadou, která minimalizuje znám-
ky stárnutí a zanechává pleť intenzivně zvlhčenou a tonizova-
nou, viditelně zlepšuje její elasticitu, stimuluje buněčnou rege-
neraci. Ošetření je regenerací Vaší pleti a relaxací pro mysl.

 � Doba ošetření 90 min. – cena 2.400 Kč

Moisturizing – ošetření pro suchou pleť
Ošetření obličeje a dekoltu, který trpí nedostatkem vody nebo 
lipidů, projevy povadlosti, šupinatosti, napjatosti a výskytem 
linek a vrásek. Zahrnuje čištění obličeje unikátním HY – Oil 
a phytoactive, klasický nebo enzymatický peeling, pleťový 
koncentrát, masáž a masku. Procedura je doplněna masáží 
plosek nohou.

 � Doba ošetření 60 min. – cena 1.800 Kč

Vitalizing – ošetření pro stresovanou pleť
Ošetření obličeje a dekoltu pro stresovanou, vyčerpanou 
a bledou pleť. Zahrnuje čištění obličeje unikátním HY – Oil 
a phytoactive, klasický nebo enzymatický peeling, pleťový 
koncentrát, masáž a masku. Procedura je doplněna masáží 
plosek nohou.

 � Doba ošetření 60 min. – cena 1.800 Kč

Balancing – ošetření pro smíšenou pleť
Ošetření obličeje a dekoltu pro kombinovanou nebo mastnou 
pleť s projevy mastnoty v oblasti T-zóny, zanešenými póry 
a zanícenými místy. Zahrnuje čištění obličeje unikátním HY – 
Oil a phytoactive, klasický nebo enzymatický peeling, pleťový 
koncentrát, masáž a masku. Procedura je doplněna masáží 
plosek nohou.

 � Doba ošetření 60 min. – cena 1.800 Kč

Calming – ošetření pro citlivou pleť
Pro potřeby klienta s citlivou pletí, zmírnění pocitu napětí 
pokožky, její zčervenání a svědění. Ošetření činí pokožku více 
obranyschopnou, aby nereagovala na vnější a vnitřní podněty 
neadekvátně (zčervenáním, svěděním atd.). Zahrnuje čiště-
ní obličeje unikátním HY – Oil a phytoactive, klasický nebo 
enzymatický peeling, pleťový koncentrát, masáž a masku. 
Procedura je doplněna masáží plosek nohou.

 � Doba ošetření 60 min. – cena 1.800 Kč

Platinové ošetření – kolagenové ošetření obličeje 
pro muže
Ošetření obličeje určené výhradně pro muže, s použitím spe-
ciální kolagenové Biomatrix masky (100% kolagen). Ošetření 
obsahuje peeling, koncentrát, masáž a kolagenovou masku. 
Procedura je doplněna masáží plosek nohou.

 � Doba ošetření 60 min. – cena 1.900 Kč
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Rádi bychom poděkovali všem našim 
hostům a příznivcům za jejich podporu.

Nebe bylo otevřeno v květnu 2000. 
Dnes je to 5* hotel, který je oceněn 

jako nejlepší hotel v ČR.

Je to pro nás velká pocta a zároveň 
 hnacím motorem pro naši práci.

celý team Wellness hotelu V NEBI

Moc Vám 
děkujeme 

za podporuOcenění za nejlepší hotel v ČR
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Půjčovna elektrokol

vyzkoušejte si jízdu malebnou krajinou bez velké dřiny.

 � Tuto službu provozujeme pouze pro naše hotelové hosty.

 � Cena za vypůjčení horského elektrokola: 
0-3 hodiny ...............750 Kč 
3-9 hodin ............. 1.200 Kč

 � Kola je možné zapůjčit v čase od 9.00 do 19.00. 
Účtuje se každá započatá hodina.
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KOUZELNÉ 

JIZERSKÉ HORY 

A KRKONOŠE



najdete nás 

www.VNEBI.cz

WELLNESS HOTEL V NEBI
Příchovice 627, 468 48 Příchovice – Jizerské hory
tel: +420 608 600 740 (recepce denně 8:00 – 18:00)
e-mail: info@vnebi.cz    |   www.vnebi.cz

PRAHA

KOŘENOV - PŘÍCHOVICE

110 km

80 min.

GPS: 50°44‘32.1“N 15°21‘10.8“E


