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CENÍK LÉČEBNÝCH PROCEDUR 
ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Hydroterapie 
  Procedura  Délka 

procedury 
v minutách 

 
Cena  

CH Chromoterapie – příplatek ke zvoleným procedurám  70 
K1 Perličková koupel / zábal 20/20 320 
K2 Perličková koupel s bylinným olejem/suchý zábal 20/20 370 
K3 Vířivá koupel / zábal 20/20 320 
K4 Perličková koupel s bylinnými měšci – výběr z 5 druhů směsí bylinek / suchý zábal 20/20 420 
K5 Vířivá šumavská rašelinová koupel / suchý zábal 20/20 370 
K6 Perličková koupel se solí z mrtvého moře s bylinkami – možnost výběru z 3 druhů 

směsí / suchý zábal 
20/20 400 

K7 Perličková koupel s jodobromovou solí / suchý zábal 20/20 350 
K8 Vířivá koupel jehličnatá 20/20 420 
KK Kneipova koupel dolních končetin 10 80 
PCH Priessnitzův chodník – koupel nohou s akupresurou 15 50 

Termoterapie 
 Procedura Délka 

procedury 
v minutách 

 
Cena  

F1 Královská bylinná parní lázeň (4.fáze) – výběr ze 3 druhů směsí bylinek 90 1.000 
F2 Bylinná parní lázeň malá (2.fáze) – výběr ze 3 druhů směsí bylinek 45 800 
F3 Šumavská parní lázeň s vůní jehličnanů (borovice, smrk, jedle) / zábal 45 750 
Z1 Rašelinový zábal - záda 30 280 
Z2 Rašelinový zábal – kolena / ramena / kotníky /  30 280 
Z3 Jílový zábal – záda, šíje / hýždě, stehna / břicho, boky    + suchý zábal 20/20 320 
Z4 Jílový kloubový zábal velký (max. 6 lokalit)  + suchý zábal 20/20 320 
Z5 Bahenní zábal z mrtvého moře -  hýždě, nohy, chodidla 20/20 420 
Z6 Bahenní zábal z mrtvého moře – záda, šíje 20/20 420 
Z7 Bahenní zábal z mrtvého moře celotělový / těl. mléko 60 800 
Z8 Medový zábal – záda  30 360 
P1 Parafínový zábal – záda  ( ajurvédské byliny nebo med) 30 270 
P2 Parafinový zábal – šíje     ( ajurvédské byliny nebo med) 30 250 
P3 Parafinový zábal – ruce (= dlaně)  30 260 
P4 Parafínový zábal – ramena nebo kolena 30 300 
Z9 Skořicový zábal celotělový – prohřívací / anticelulitidní 60 600 
Z10 Skořicový zábal částečný – prohřívací /anticelulitidní 45 400 
Z11 Skořicová procedura s rakytníkem (koupel + masáž) 70 850 
Z12 Skořicová procedura s rakytníkem (koupel + zábal) 70 700 
Z13 Jalovcová procedura s rakytníkem (koupel + masáž) 70 850 
Z14 Jalovcová procedura s rakytníkem (koupel + zábal) 70 700 
Z15 Brusinková procedura (koupel + masáž) 70 850 
Z16 Brusinková procedura (koupel + zábal) 70 700 
Z17 Konopná procedura (koupel + masáž) 70 850 
Z18 Konopná procedura (koupel + zábal) 70 700 

CENÍK LÉČEBNÝCH PROCEDUR
ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH

Hydroterapie

 Procedura 
Délka 

procedury 
v minutách

Cena v Kč

CH Chromoterapie – příplatek ke zvoleným procedurám 70
K1 Perličková koupel / suchý zábal 20/20 350
K2 Perličková koupel s bylinným olejem/suchý zábal 20/20 380
K3 Vířivá koupel / suchý zábal 20/20 350
K4 Perličková koupel s bylinnými měšci – výběr z 5 druhů směsí bylinek / suchý zábal 20/20 420
K5 Vířivá šumavská rašelinová koupel / suchý zábal 20/20 380

K6 Perličková koupel se solí z Mrtvého moře s bylinkami – možnost výběru ze 3 druhů 
směsí / suchý zábal 20/20 400

K7 Perličková koupel s jodobromovou solí / suchý zábal 20/20 380
K8 Vířivá detoxikační koupel v epsomské soli a bylinkách/suchý zábal, výběr ze 3 druhů 20/20  450
KK Kneipova koupel dolních končetin 10 100
PCH Priessnitzův chodník – koupel nohou s akupresurou 15 50

Termoterapie

Procedura
Délka 

procedury 
v minutách

Cena v Kč

F1 Královská bylinná parní lázeň (4.fáze) – výběr ze 3 druhů směsí bylinek 70 900
F2 Bylinná parní lázeň malá (2. fáze) – výběr ze 3 druhů směsí bylinek 45 800
F3 Šumavská parní lázeň s vůní jehličnanů (borovice, smrk, jedle) / zábal 45 750
Z1 Rašelinový zábal - záda 30 300
Z2 Rašelinový zábal – kolena / ramena / kotníky  30 300
Z3 Jílový zábal – výběr lokality: záda, šíje / hýždě, nohy, chodidla 30/10 320
Z4 Jílový zábal celotělový 40/10 800
Z5 Bahenní zábal z Mrtvého moře – hýždě, nohy, chodidla 30/10 420
Z6 Bahenní zábal z Mrtvého moře – záda, šíje 30/10 420
Z7 Bahenní zábal z Mrtvého moře celotělový / tělové mléko 40/10 800

Z8 Medová detoxikační terapie – peeling, zábal medovým mýdlem, olej 
(záda + plosky nohou) 60 700

P1 Parafínový zábal – záda, šíje, kolena  (ajurvédské byliny nebo med) 30 420

P3 Parafinový zábal – ruce (= dlaně) 30 260
P4 Parafínový zábal – ramena nebo kolena 30 300
Z9 Skořicový zábal celotělový – prohřívací / anticelulitidní 50 600
Z10 Skořicový zábal částečný – prohřívací /anticelulitidní 40 400
Z11 Skořicová procedura s rakytníkem (koupel + masáž) 70 850
Z12 Jalovcová procedura s rakytníkem (koupel + masáž) 70 850
Z13 Jalovcová procedura s rakytníkem (koupel + zábal) 70 700
Z14 Brusinková procedura (koupel + masáž) 70 850
Z15 Brusinková procedura (koupel + zábal) 70 700
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Masáže 

 Procedura Délka 
procedury 
v minutách 

 
Cena  

 M1 Masáž aromatickým olejem – záda, šíje 40 500 
 M2 Baňková masáž 45 500 
 M3 Klasická masáž celková 90   1.200 
 M4 Klasická masáž částečná – záda, šíje 30 420 
 M5 Klasická masáž částečná – nohy  40 450 
M6 Lávové kameny – záda, šíje 50 900 
M7 Lávové kameny – celé tělo 100  1.500 
M8 Medová terapie - záda 45 700 
M9 Manuální lymfodrenáž - celotělová 90    1.400 

M10 Manuální lymfodrenáž - záda, šíje 45 700 
M11 Manuální lymfodrenáž - nohy 40 600 
M12 Manuální lymfodrenáž - obličej 30 400 
M13 Breussova masáž páteře 30 500 
M14 Breussova masáž páteře: energetická – Reiki - Shamballa 45 700 
M15 Masáž bylinnými měšci – obličej + dekolt 30 550 
M16 Dornova metoda 60 850 
M17 Léčení energiemi Reiki + Shamballa IV. st. 30 350 
M18 Reflexní masáž plosky nohy 30 450 
M19 Příplatek k manuální lymfodrenáži - speciální gelový zábal z mořských řas na 

problematické partie (hýždě, stehna) kosmetika Thalaspa 
30 200 

M20 Komplexní ošetření pro úbytek váhy a snížení projevů celulitidy (Thalaspa) 80   1.100 
M21    Moxování energetických bodů na dlani 30 350 
M22 Fasciální masáž 30 300 
M24 Masáž borovicovým olejem - celková 90   1.250 
M25 Masáž borovicovým olejem – záda, ramena 90 450 
M26 Masáž prohřívací jedlovým olejem – paže, nohy 50 550 
M27 Masáž prohřívací chodidel jedlovým olejem   30      470 
R1 Reflexní masáž plosky nohy 30 450 

 
Kosmetika 

 Procedura Délka 
procedury 
v minutách 

 
Cena  

KOS1 Celkové ošetření obličeje - kosmetikou Gerard´s 70 960 
KOS2 Celkové ošetření obličeje – liftingová řada kosmetiky Gerard´s 70  1.120 
KOS3 Částečné ošetření obličeje - kosmetikou Gerard´s 45 750 
KOS4 Masáž obličeje a dekoltu - kosmetikou Gerard´s   30 350 
KOS6 Depilace – úprava obočí   80 
KOS7 Depilace – horní ret (depilační vosk + ošetření kosmetikou Gerard´s)   80 
KOS8 Depilace – brada (depilační vosk + ošetření kosmetikou Gerard´s)   80 
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Masáže

Procedura
Délka 

procedury 
v minutách Cena v Kč

 M1 Relaxační aromamasáž - záda 30 500
 M2 Baňková masáž, baňkování 30 420
 M3 Klasická masáž celková 90   1.200
 M4 Klasická masáž částečná – záda, šíje 30 420
 M5 Klasická masáž částečná – nohy 40 450
M6 Masáž lávovými kameny – záda, šíje 40 600
M7 Masáž lávovými kameny – celotělová 60      900
M8 Medová masáž –  záda 30 500
M9 Manuální lymfodrenáž –  záda, hýždě 50      700

M10 Manuální lymfodrenáž –  nohy 60 800
M11 60 850
M12 80 1.100           
M13 Breussova masáž páteře 30 500

M14 Příplatek k manuální lymfodrenáži –  speciální gelový zábal z mořských řas 
na problematické partie (hýždě, stehna) kosmetika Thalaspa 30 200

M15 Masáž bylinnými měšci - obličej + dekolt 30 580
R1 Reflexní masáž plosky nohy 30      380

RC1 Levandulová řada (koupel, scrub, jíl, olej, lotion) 90    1.200
RC2 Růžová řada (koupel, scrub, jíl, olej, lotion) 90                  1.200

Kosmetika

Procedura
Délka 

procedury 
v minutách Cena v Kč

KOS1 Celkové ošetření obličeje –  kosmetikou Gerard´s 70 960
KOS2 Kosmetické ošetření bylinnými pudry – obličej a dekolt – Yasminka 60  1.000
KOS3 Masáž obličeje a dekoltu – kosmetikou Gerard´s 30 350
KOS4 Depilace - úprava obočí  80
KOS5 Depilace – horní ret (depilační vosk + ošetření kosmetikou Gerard´s)  80
KOS6 Depilace – brada (depilační vosk + ošetření kosmetikou Gerard´s)  80
KOS7 Depilace – ruce (depilační vosk + ošetření kosmetikou Gerard´s)  280
KOS8 Depilace – lýtka (depilační vosk + ošetření kosmetikou Gerard´s) 280
KOS9 Depilace – stehna (depilační vosk + ošetření kosmetikou Gerard´s) 310
KOS10 Depilace – podpaží (depilační vosk) 160

Relaxační celotělové ošetření (Yasminka)Procedura
Délka 

procedury 
v minutách Cena v Kč

60                     900

Procedura
Délka 

procedury 
v minutách

Cena v Kč

RC3

Dornova metoda
Komplexní ošetření pro úbytek váhy a snížení projevů celulitidy (Thalaspa)

Bylinková řada – výběr: borovice, heřmánek, rozmarýn, tymián (scrub, jíl, olej)
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KOS9 Depilace – ruce (depilační vosk + ošetření kosmetikou Gerard´s)  280 
KOS10 Depilace – lýtka (depilační vosk + ošetření kosmetikou Gerard´s)  280 
KOS11 Depilace – stehna (depilační vosk + ošetření kosmetikou Gerard´s)  310 
KOS12 Depilace – podpaží (depilační vosk)  160 

 
Ušní a tělové svíce 

 Procedura Délka 
procedury 
v minutách 

 
Cena  

US Ušní svíce (2ks) 30 300 
TS Tělová svíce (1ks) 20 200 

 

Speleoterapie 

 Procedura Délka 
procedury v 

minutách 

 
Cena  

SP Speleoterapie včetně relaxační hudby, zábalová deka 60 100 
 Speleoterapie včetně relaxační hudby, zábalová deka 120 150 
 Speleoterapie včetně relaxační hudby, zábalová deka 180 180 

 

 
Doplňkové služby 

  Cena  
MKT Měření krevního tlaku 50 
 Koupací plášť – zapůjčení na procedury v ceně 
 Domácí pantofle - jednorázové v ceně 
 Pitná kúra – borůvkový čaj v průběhu procedur v ceně 
 Pronájem tenisového hřiště (1 hod.) v ceně 
 Hole Nordig Walking 100 

 

 

 

Host se musí vždy dostavit 5 minut před plánovanou procedurou do lázní v koupacím plášti a domácí obuvi. 
Doporučujeme osprchování na pokoji. Zpříjemníte si tak celkový pobyt v lázních.  

 

 

Platnost ceníku: od 01.01.2015 

Ušní a tělové svíce

Procedura
Délka 

procedury 
v minutách Cena v Kč

US Ušní svíce (2ks) 30 300
TS Tělová svíce (1ks) 20 200

Speleoterapie

Procedura
Délka 

procedury v 
minutách Cena v Kč

SP Speleoterapie včetně relaxační hudby, zábalová deka 60 100
Speleoterapie včetně relaxační hudby, zábalová deka 120 150
Speleoterapie včetně relaxační hudby, zábalová deka 180 180

Doplňkové služby
Cena v Kč

MKT Měření krevního tlaku 50
Koupací plášť – zapůjčení na procedury v ceně
Domácí pantofle – jednorázové v ceně
Pitná kúra – borůvkový čaj v průběhu procedur v ceně

Host se musí vždy dostavit 5 minut před plánovanou procedurou do lázní v koupacím plášti a domácí obuvi. 
Doporučujeme osprchování na pokoji. Zpříjemníte si tak celkový pobyt v lázních. 

Platnost ceníku: od 01. 11. 2016
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Šumavské lázně jsou vybudovány ve zcela unikátních prostorách, které v České republice nemají obdoby. 

Již vlastní pobyt v lázních je terapií ducha a mysli. Oprostěte se proto již při vstupu do lázní od 
běžných starostí, které Vás denně provází, a užívejte si zaslouženého odpočinku a relaxace. Nechte 
na sebe působit pozitivní sílu skály a kamenů. Zaposlouchejte se do jemných zvuků vody kapající a 
volně stékající  po skalní stěně. Vaši mysl pozitivně ovlivní zurčení živé vody, pramene sv. Barbory, 
který již po staletí protéká podzemím. Tento přímý kontakt s přírodou Vás pozitivně naladí, uklidní a 
zharmonizuje Vaše tělo.

Vraťte se ve svých myšlenkách do doby panování krále a císaře Karla IV., který dal v těsné blízkosti postavit hrad Kašperk a 
významně tak ovlivnil rozvoj území. Již v roce 1345, za vlády Jana Lucemburského, bylo město nazýváno „městem horní-
ků“. Bohatou historii mají i prostory lázní, kde probíhala výroba piva, pravděpodobně od roku 1539. Pod kamennou valenou 
klenbou ze 16. století tak prošli možná tisíce dělníků. I oni, zde čerpali sílu zemské energie, která zde vyvěrá.

Ze zkušenosti všichni víme, že úspěšnost, zdraví, dobré vztahy, 
prostě vše, co si v životě přejeme, do velké míry souvisí s tím, ko-
lik máme energie. Lidé, kteří mají dostatek energie, jsou oblíbení, 
úspěšní, tvořiví, mají dobrou intuici, snáze překonávají nesnáze a 
stres. Navštivte naše lázně a načerpejte v nich potřebnou energii.


