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Wellness & Wine hotel Volarik ve spolupráci s ANNU znamená 

odpočinek, regeneraci, radost a pohodu 

 

Wellness & Wine hotel Volarik se může na první pohled jevit podobně, jako jiné hotely, kam 

si jezdíte odpočinout. Opak je však pravdou. Nejenže se řídíme naším motem „mysli globálně, 

jednej lokálně“ v každé sféře, která k provozování hotelu patří, ale zároveň člověka 

nevnímáme pouze jako tělesnou schránku, ale především jako komplexní bytost, ve které se 

snoubí tělo, mysl i duše. 

 

V tomto duchu jsme se také dlouho snažili najít něco a někoho, kdo by nám pomohl všechny 

tři zmíněné vrstvy harmonizovat, uhladit a díky tomu Vám zajistit co možná nejúčinnější 

relaxaci. A jak se říká, kdo hledá, ten najde a my jsme našli… Annu, aromaterapeutku, která 

pro nás vyrábí produkty, se kterými o Vás v našem wellness pečujeme.  

 

Kosmetika značky ANNU je skutečně čistá, přírodní, nádherně aromatická, neškodná a účinná, 

která není určena do komerčních sfér. I z toho důvodu ji nenaleznete nikde jinde než u Annu 

samotné anebo právě u nás. Kosmetika, která je vyráběna v malé dílně kousek od nás na 

Moravě a vzniká ze surovin z rodinných sadů Annu, kde je původ a složení jasné a čisté.  

Dali jsme si za úkol pro Vás zajistit ty nejlepší výrobky i služby a těšíme se, až to všechno budete 

moci poznat doslova na vlastní kůži.  
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NABÍDKA MASÁŽÍ 

Indická masáž hlavy (antistresová masáž)     

Léčivá terapie ošetřující hlavu, šíji a ramena. Jedná se o dokonalou souhru hmatů a protažení, při kterých dochází 

k uvolnění svalů, odstraňuje stres, bolest hlavy, očí, uší, napětí v ramenou, krku a šíji. Následuje olejová masáž 

vlasové pokožky, pomocí kvalitního přírodního oleje. Tím se zlepšuje kvalita vlasu. Dochází k celkové harmonizaci 

organismu. 

30 minut             850 Kč 

 

Klasická regenerační masáž  

Patří mezi nejstarší způsoby vykonávání masáží. Už v minulosti lidé věděli, že dotyk jako takový pomáhá zbavovat 

se vnitřního napětí. Působením tlaku na měkké tkáně těla masáž přináší hloubkové uvolnění, prokrvení svalů, 

odstraňuje únavu, přetíženost a svalové křeče. Obnovuje pohyblivost ztuhlých a bolestivých svalů. Přináší celkové 

uvolnění a vyrovnanost. Při masáži používáme hroznový olej. 

50 minut          1.350 Kč 

 

 Aromaterapeutická masáž   

Je to regenerační masážní terapie s použitím éterických olejů, které obsahují vonné bylinné silice (vysoce 

koncentrované). Ovlivňují tak nejen tělo, ale i duši. Jemná masáž podporuje krevní oběh a lymfatický systém, 

uvolňuje napětí a zvyšuje proudění životní energie. 

30 minut                                                                                                                               1.150 Kč 

50 minut           1.350 Kč 

75 minut          1.700 Kč 

 

Pleťové ošetření – terapie růže a zlata  

Objevte okouzlující vůni růže a unikátní účinky zlata při naši terapii, která zahrnuje odlíčení pomocí růžového 

hydrolátu, tonizaci, kompletní masáž obličeje, krku a dekoltu růžovým olejem, jemnou mikro masáž očního okolí. 

Závěrečná pleťová maska s růžovým olejem. 

30 minut + 15 minut maska         1.150,- Kč 

 

 

HOT STONES-masáž lávovými kameny 

Tato terapie je často nazývána jako královna masáží. Působení horkých kamenů na lidský organizmus znaly už 
starověké kultury. Díky tepelné energii a vibrací kamenů spolu s masážní havajskou technikou, má prokazatelně 
kladný vliv na tělo, které nastartuje očistný proces a tělo se pak začíná detoxikovat. Čedičové kameny jsou 
předehřáty ve vodní lázni o teplotě 40°-60°C. Prohřáté tělo pak lépe vstřebává vonné esenciální oleje (dle výběru 
z naší nabídky) ty pak vyživují a hydratují pokožku.  

50 minut + 10 minut odpočinek s lávovými kameny    1.800 Kč 
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Terapeutická masáž vakuovými baňkami 
Tato masáž má blahodárné účinky při řadě problémů. Dopřejte si ozdravující terapii, při které dochází ke zrychlení 
metabolizmu v kůži, zlepšení potních a mazových žláz, pod tlakem se stimuluje krevní a lymfatický oběh, přičemž 
se zrychlí odtok toxinů z těla a v neposlední řadě odstraňuje spazmy kolem bolestivých kloubů. 

30 minut + 10 minut odpočinek        850,- Kč 
 

Wellness masáž nohou s reflexními prvky 

Každou část lidského organismu lze ovlivňovat tlakem na různě velké plošky či body umístěné na plosce nohy, 

prstech, nártu a v okolí kotníků. Stlačením nebo jemnou masáží můžeme cíleně posilovat či uklidňovat příslušný 

orgán nebo část těla. Tato masáž výrazně aktivuje imunitní systém, čímž přímo podporuje vlastní 

obranyschopnost a samo uzdravování.  

25 minut           715 Kč 

 

 

 

CELOTĚLOVÝ RITUÁL 

Krásná každý den  

Teplá koupel s vůní růže je lékem pro duši sama o sobě. Uvolňuje nejen vaše svaly, ale i mysl. Příjemná masáž a 

následný peeling dodá vaší pleti blahodárný a omlazující pocit. 

25 minut péče o obličej + 25 minut koupel       1.150 Kč 

 

 

Balíček péče pro muže 

Teplá koupel s vůní lesa je pro může lékem sama o sobě. Uvolňuje nejen vaše svaly, ale i mysl. Celotělový 

peeling z himalájské soli a příjemného olejíčku omladí a uvolní vaši pokožku. 

25 minut peeling + 25 minut koupel       1.150 Kč 
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PÁROVÉ PROCEDURY V PRIVÁTNÍM WELLNESS 

Levandulové pohlazení (2 osoby) 

Nahřátí v privátní sauně 15 minut 

Levandulová koupel 45 minut 

Levandulová masáž 40 minut 

Tělový zábal ze šlehaného másla s vůní levandule 20 minut 

Levandulový čaj 

120 minut           4.500 Kč 

 

Vinná terapie (2 osoby) 

Nahřátí v privátní sauně 10 minut 

Celotělový hroznový peeling 20 minut 

Vinná koupel 40 minut 

Masáž hroznovým olejem 50 minut 

Láhev vína  

120 minut           5.400 Kč 

 

Mikulovské zlato (2 osoby) 

Nahřátí v privátní sauně 15 minut 

Relaxační koupel s vůní růží 30 minut 

Aroma masáž růžovým olejem 50 minut 

Pleťová maska růže 25 minu  

120 minut           5.400 Kč 

 

Sky wellness pod hvězdami  

Soukromou dvouhodinovou rezervaci střešního wellness 

(relaxační bazén, finská sauna, parní kabina) 

Sekt Volařík 

Mísa ovoce, voda          7.500 Kč 

Rezervace je možná dle dostupnosti každý den 22:00 do 00:00, není možná pro skupinové akce. 

 

Vinná koupel (2 osoby) 

Nahřátí v sauně 15 minut 

Vinná koupel z extraktu matolin 60 minut 

Láhev vína 

75 minut           2.390 Kč 


