ceník

INFINIT
MAXIMUS

www.infinit-maximus.cz

WELLNESS
INFINIT KARTA+

90 min
+ šatna zdarma

120 min
180 min
+ šatna zdarma + šatna zdarma

Po–Pá 10:00–15:00

285 Kč

340 Kč

395 Kč

Po–Čt 15:00–22:30

330 Kč

380 Kč

440 Kč

Pá 15:00–22:30
So, Ne, státní svátky

370 Kč

440 Kč

495 Kč

Podmínky pro získání INFINIT KARTY+
vklady kreditů 2 000 Kč a výše

INFINIT

_KARTA

.indd

Inﬁnit karta+ opravňuje ke zvýhodněným cenám na služby
dle aktuálního ceníku a k 5% slevě na nealkoholické
nápoje, vydává se zdarma a je přenosná. Inﬁnit karta+ platí
na všechny služby v celé síti Inﬁnit v Praze a Brně.
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ZÁKLADNÍ CENA

90 min
+ šatna zdarma

120 min
+ šatna zdarma

180 min
+ šatna zdarma

Po–Pá 10:00–15:00

295 Kč

355 Kč

420 Kč

Po–Čt 15:00–22:30

360 Kč

425 Kč

495 Kč

Pá 15:00–22:30
So, Ne, státní svátky

395 Kč

470 Kč

560 Kč

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPY DO WELLNESS
PRO STUDENTY DO 26 LET, SENIORY* A ZTP
Po–Pá 10:00–14:00

Platí v pracovní dny.

90 min
+ šatna zdarma

120 min
+ šatna zdarma

180 min
+ šatna zdarma

265 Kč

315 Kč

385 Kč

* Seniorské vstupy lze uplatnit od věku 60 let po předložení platného průkazu totožnosti nebo při předložení Senior Pasu.
Areál je určen pro dospělé a osoby vyšší než 145 cm.
Ke všem vstupům do wellness šatna zdarma.
V ceně veškerých služeb je zahrnuto zapůjčení 1 osušky a 1 prostěradla,
při vstupu do termálních bazénů a saunového světa na 180 minut navíc
výměna jednoho kusu prádla zdarma.
V případě návštěvy termálních bazénů a saunového světa bez zapůjčení
našeho prádla bude cena vstupu o 20 Kč levnější.
Čas, který strávíte v termálních bazénech a saunovém světě navíc se vám
počítá jen po minutách (neplatíte započatou hodinu či půlhodinu).
Pro vstup do termálních bazénů a saunového světa není potřeba rezervace
– areál je veřejný.

PRIVÁTNÍ KOUPELE PRO DVA
V ceně všech koupelí je zapůjčení osušky a prostěradla.

PRIVÁTNÍ WHIRLPOOL
Privátní whirlpool | 20 min
Privátní whirlpool | 50 min
Privátní whirlpool | 30 min navíc
Další osoba (max 4 další osoby)

Inﬁnit karta+

600 Kč
850 Kč
400 Kč
180 Kč

BALI KOUPELE
Kleopatřina koupel | 50 min

cena

620 Kč
880 Kč
420 Kč
180 Kč
cena

1 200 Kč

Tradiční zkrášlující koupel královny Kleopatry. Směs medu, mléka
a orientálních olejů dodá pokožce potřebné vitamíny a minerály.

Mléčná koupel s vůní hrušek | 50 min

1 230 Kč

Po koupeli je pokožka sametově vláčná, vyživená, hydratovaná díky
sušenému sójovému mléku a provoněná hruškovými tóny, které
v člověku vyvolají pocit štěstí a radosti.

Balijská koupel s měšci | 50 min

1 320 Kč

Vyživující koupel s ovocnou vůní, při které masírujete své tělo bylinnými měšci. Ty zanechají pokožku voňavou a hebkou.

Koupel v růžích | 50 min

1 350 Kč

Romantická koupel v růžovém oleji s okvětními plátky růží omlazuje
a rozjasňuje pleť. Rezervujte minimálně 24 hodin předem.

VÍŘIVÉ KOUPELE
Koupel Staré dobré časy | 50 min

cena

1 160 Kč

Aroma solná koupel pečuje o jemnost vaší pokožky, silice červeného máku a konopí pak o vaše tělo a mysl.

Osvěžující bylinka | 50 min

1 160 Kč

Olejová koupel s vůní léčivé rostliny lemongrass osvěžuje organismus, posiluje myšlení, očišťuje mysl a napomáhá koncentraci.

Šestero bylin | 50 min

1 160 Kč

Olejová koupel s vysokým obsahem extraktů z šesti léčivých rostlin uvolňuje svalové napětí a regeneruje kloubní a pohybový aparát.

Koupel pro dobrou náladu | 50 min

1 260 Kč

Termální sůl s extrakty z červeného pomeranče a grapefruitu zjemní pokožku a tato vůně rozveselí vaše myšlenky po celý zbytek dne.

SEZÓNNÍ KOUPEL VE VÍŘIVÉ/BALI VANĚ | 50 min
Sezónní koupele do Bali a vířivé vany připravujeme dle aktuální roční doby z čistě přírodních éterických olejů a výtažků z rostlin, které
v daném období rostou či kvetou.

1 350 Kč

MASÁŽE A PROCEDURY
Každé masáži, proceduře či rituálu předchází
10MINUTOVÁ RELAXAČNÍ KOUPEL NOHOU.
V ceně všech masáží je zapůjčení osušky a prostěradla.
Rezervace masáží jsou závazné, zrušení akceptujeme
nejpozději 24 hodin předem.

TRADIČNÍ MASÁŽE
Inﬁnit masáž | 25 min
Inﬁnit masáž | 55 min
Inﬁnit masáž | 85 min
Inﬁnit masáž | 115 min

Inﬁnit karta+

cena

690 Kč 720 Kč
1 030 Kč 1 090 Kč
1 410 Kč 1 490 Kč
1 810 Kč 1 890 Kč

Inﬁnit masáž se individuálně zaměřuje na problémové partie klienta a je založená na osobním přístupu. Při Inﬁnit masáži vám profesionální maséři namíchají
jednotlivé techniky přímo na míru tak, aby co nejlépe uvolnili svaly a ulevili vašim
zádům či končetinám.

Masáž BIO kokosovým olejem | 25 min
Masáž BIO kokosovým olejem | 55 min
Masáž BIO kokosovým olejem | 85 min

720 Kč 750 Kč
1 090 Kč 1 140 Kč
1 490 Kč 1 540 Kč

Kokosový olej pochází z palmových hájů na pobřeží jižní Indie. Masáž dlouhodobě hydratuje a zvláčnuje pokožku, olej se snadno vstřebává a nezanechává
nepříjemný pocit mastnoty. Je vhodný i pro velmi citlivou pokožku.

Masáž BIO arganovým olejem | 25 min
Masáž BIO arganovým olejem | 55 min
Masáž BIO arganovým olejem | 85 min

780 Kč 810 Kč
1 210 Kč 1 240 Kč
1 580 Kč 1 640 Kč

Arganový olej je jeden z nejvzácnějších olejů na světe. Pro marocké ženy je po
staletí skutečným, přírodním elixírem mládí. Má vynikající účinky jako ochrana
pleti před stárnutím, hydratuje suchou pokožku, léčí akné a další kožní problémy.
Zároveň snižuje bolestivost a ztuhlost svalů a kloubů.

NAŠE SPECIALITY
Královská masáž čtyř rukou | 55 min

1 990 Kč 2 030 Kč

Unikátní masáž, při které vás masírují dva maséři. Dva páry rukou působí ve vzájemném souladu a doplňují se, tudíž máte k dispozici dvojnásobný pocit vjemu a zážitku.

Medová detoxikační procedura | 50 min

1 110 Kč 1 150 Kč

Účinná detoxikační metoda, která pomáhá při stresu, nezdravém životním stylu, chronických nemocech a únavě. Nejde o klasickou masáž, může být mírně bolestivá.

MASÁŽE A RITUÁLY
RELAXAČNÍ MASÁŽE

Infinit karta+

Antistresová masáž | 25 min
Antistresová masáž | 55 min

cena

690 Kč 720 Kč
1 030 Kč 1 090 Kč

Antistresové masáže mají příznivý vliv na lidskou psychiku při únavě, stresu a vyčerpání způsobených každodenním shonem. Zaměřujeme se především na oblasti
hlavy, šíje, obličeje, plosek nohou a lýtek. Vše záleží na vaší domluvě s masérem.

Infinit masáž pro nastávající maminky | 25 min
Infinit masáž pro nastávající maminky | 55 min

690 Kč 720 Kč
1 030 Kč 1 090 Kč

Masáž je určena pro těhotné a ženy po porodu. Doporučujeme od začátku 4. měsíce do konce 7. měsíce těhotenství. V ostatních měsících těhotenství nedoporučujeme podstupovat jakoukoli masáž. Předem vždy konzultujte s vaším lékařem.

Aromaterapeutická olejová masáž | 55 min
Aromaterapeutická olejová masáž | 85 min

1 090 Kč 1 140 Kč
1 490 Kč 1 540 Kč

Aromaterapeutická masáž blahodárně působící na vaše tělo a mysl, se provádí
v souladu s klasickými masérskými hmaty za použití éterických olejů, které individuálně vybereme podle vašeho aktuálního psychického a fyzického rozpoložení.

Masáž horkými lávovými kameny | 50 min

1 150 Kč 1 190 Kč

Starodávná masážní metoda, při které se využívají horké lávové kameny. Ty se
po nahřátí přikládají na důležitá energetická místa a dále se s nimi promasíruje
celé tělo. Pomáhají odstraňovat napětí ve svalech, bolest kloubů, zrychlují metabolismus a mají schopnost rozproudit tělesnou energii.

NAŠE RITUÁLY

Inﬁnit karta+

Dotek lípy | 55 min

cena

1 330 Kč 1 370 Kč

Obličejový rituál s květinovou vůní lípy, která v nás probouzí pocit harmonie, klidu
a psychického uvolnění. V průběhu rituálu vám očistíme pokožku a zaměříme se
na relaxační masáž obličeje, šíje a rukou. Po této péči bude vaše pleť zářit a vy
se budete cítit dokonale odpočinuti a zklidněni.

Rituál Freya | 55 min

1 380 Kč 1 420 Kč

Rituál inspirovaný tradicemi severských zemí, s jedinečnou kombinací olejů, bambuckého másla a Bio ostružinového oleje. Před masáží vaši pokožku
připravíme suchým kartáčováním, které ji krásně prokrví a bude tak jemnější
a hladší. Následuje masáž příjemně nahřátým olejem zakončená zábalem.

Havajský rituál LOMI LOMI | 85 min

NOVINKA

1 650 Kč 1 690 Kč

Celotělový rituál inspirovaný havajskými masážemi a ﬁlozoﬁí HUNA, která se
snaží propojit tělo i ducha v jedinečný celek plný harmonie a lásky. Spojením
speciálních masážních technik, kokosového oleje a rytmů havajské hudby vzniká
nezapomenutelný zážitek.

ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY PRO DVA
Při využití balíčků se vstupem do wellness
v Po–Pá do 15:00 (platí v pracovní dny) získáváte
NAVÍC 60 MINUT ve wellness ZDARMA.
cena

INFINIT DEN
4 415 Kč
wellness (termální bazény a saunový svět) 120 minut pro dva
Inﬁnit masáž 55 minut pro dva
privátní whirlpool 50 minut pro dva
sekt/víno 750 ml
2× nealko nápoj dle vlastního výběru
pantoﬂe a župany k zapůjčení
INFINIT DEN EXCLUSIVE
4 865 Kč
wellness (termální bazény a saunový svět) 120 minut pro dva
Inﬁnit masáž 55 minut pro dva
privátní koupel dle vlastního výběru (privátní whirlpool,
Bali koupel nebo vířivá koupel) 50 minut pro dva
sekt/víno 750 ml
2× nealko nápoj dle vlastního výběru
pantoﬂe a župany k zapůjčení
PRIVÁTNÍ WHIRLPOOL SE SEKTEM
privátní whirlpool 50 minut pro dva
sekt 750 ml
pantoﬂe a župany k zapůjčení

1 415 Kč

INFINIT RELAX
1 800 Kč
wellness (termální bazény a saunový svět) 120 minut pro dva
privátní whirlpool 50 minut pro dva
pantoﬂe a župany k zapůjčení
WELLNESS & INFINIT MASÁŽ 25 MINUT
2 330 Kč
wellness (termální bazény a saunový svět) 120 minut pro dva
Inﬁnit masáž 25 minut pro dva
pantoﬂe a župany k zapůjčení
WELLNESS & INFINIT MASÁŽ 55 MINUT
3 010 Kč
wellness (termální bazény a saunový svět) 120 minut pro dva
Inﬁnit masáž 55 minut pro dva
pantoﬂe a župany k zapůjčení

cena

DEN NA BALI
Masáž BIO kokosovým olejem nebo
Aromaterapeutická masáž 55 minut pro dva
Balijská koupel s měšci 50 minut pro dva
sekt/víno 750 ml
oříšky nebo olivy dle vlastního výběru
pantoﬂe a župany k zapůjčení

4 120 Kč

JEN TY A JÁ
Antistresová masáž 55 minut pro dva
privátní koupel dle vlastního výběru 50 minut pro dva
(privátní whirlpool, Bali koupel nebo vířivá koupel)
sekt/víno 750 ml
pantoﬂe a župany k zapůjčení

3 925 Kč

ZÁŽITKOVÁ KOUPEL A WELLNESS
2 430 Kč
wellness (termální bazény a saunový svět) 120 minut pro dva
privátní koupel dle vlastního výběru 50 minut pro dva
(privátní whirlpool, Bali koupel nebo vířivá koupel)
2× nealko nápoj dle vlastního výběru
pantoﬂe a župany k zapůjčení

ZÁŽITKOVÝ BALÍČEK PRO JEDNOHO
cena

ANTISTRESOVÝ BALÍČEK
wellness (termální bazény a saunový svět) 120 minut
Antistresová masáž 55 minut
nealko nápoj dle vlastního výběru
pantoﬂe a župan k zapůjčení

1 595 Kč

DÁRKOVÉ POUKAZY
Dárkové poukazy prodáváme na všechny
služby a wellness pobyty v našem
wellness centru.
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Dokážeme vám
sestavit dárkové
poukazy na míru podle
vašich přání a potřeb.
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Kód:
Platnost do:

Dárkové poukazy můžete
zakoupit na naší wellness recepci nebo
na e-shopu: www.inﬁnitdarky.cz.

KDE NÁS NAJDETE?

TERMÁLNÍ
BAZÉNY
A SAUNOVÝ SVĚT

ADRESA
Hrázní 4a, Brno-Kníničky
(hotel Maximus Resort)
tel.: +420 546 213 264
e-mail: infomaximus@inﬁnit.cz

Privátní SPA a masáže
Po–Ne 9:00–22:30
Provozovatel si vyhrazuje právo ke změně cen. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

190301

OTEVÍRACÍ DOBA
Termální bazény a saunový svět
Po–Pá 10:00–22:30
So–Ne 9:00–22:30

