
OPENING HOURS
FRIDAY

MEN MIKVAH
FROM 6:00 TILL 8:00 AND 14:00 TILL 17:00 

SPA, FITNESS
 WOMEN from 10:00 till 14:00
 MEN from 14:00 TILL 17:00

Entry fee for SPA, FITNESS, MEN MIKVAH
FREE entrance for guest paying for  

Executive Room, Boutique Suite & Junior Suite 

10 EUR / person / day surcharge for guests staying  
in Standard & Deluxe room

15 EUR / person / day non-residents

5 EUR / person / day for Male Mikvah entrance

Any treatment over 60 minutes includes  
free access to all SPA facilities that day

RECEPTION 
from 10:00 till 17:00

Payment in cash or by credit card. CZK accepted only. 
For in-house guests a room charge is possible.  

No other currencies are accepted.



שעות פתיחה
שישי

מקווה גברים
 

ספא, חדר כושר
       

 
 

מחיר הכניסה לספא, חדר כושר, בריכה ומקווה:
לאורחים השוהים בחדרי אקזקיוטיב, סוויטה בוטיק

וסוויטה ג’וניור – כניסה חופשית
י 10 יורו – לאדם ליום לאורחים השוהים בחדרי סטנדרט&דלקס.

 י 15 יורו – לאדם ליום לאורחים מחוץ למלון.
י 5 יורו – לאדם ליום כניסה למקווה גברים.

טיפולים מעל-  60 דקות כוללים כניסה חופשית למתחם
הספא באותו היום 

 שעות קבלה
 

מומלץ להזמין טיפולים מראש.
התשלום במזומן במטבע מקומי בלבד או בכרטיס אשראי.

לאורחי המלון ניתן לבצע חיוב על חשבון החדר.

גברים
 נשים

10:00 - 14:00
14:00 - 17:00

06:00 - 8:00  14:00 - 17:00

10:00 – 17:00



Payment in cash or by credit card. CZK accepted only. 
For in-house guests a room charge is possible.  

No other currencies are accepted.

OPENING HOURS
MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY AND SUNDAY

MEN MIKVAH
from 6:00 till 8:00 and 10:00 till 14:00

SPA, FITNESS
 MEN from 10:00 till 14:00
 WOMEN from 14:00 till 18:00
 PUBLIC (MEN & WOMEN) from 18:00 till 22:00

Entry fee for SPA, FITNESS, MEN MIKVAH
FREE entrance for guest paying for  

Executive Room, Boutique Suite & Junior Suite 

10 EUR / person / day surcharge for guests staying  
in Standard & Deluxe room

15 EUR / person / day non-residents

5 EUR / person / day for Male Mikvah entrance

Any treatment over 60 minutes includes  
free access to all SPA facilities that day

RECEPTION 
from 10:00 till 22:00



שעות פתיחה
שני, שלישי, רביעי, ראשון

מקווה גברים
 

ספא, חדר כושר
       

 
 

מחיר הכניסה לספא, חדר כושר, בריכה ומקווה:
לאורחים השוהים בחדרי אקזקיוטיב, סוויטה בוטיק

וסוויטה ג’וניור – כניסה חופשית
י 10 יורו – לאדם ליום לאורחים השוהים בחדרי סטנדרט&דלקס.

 י 15 יורו – לאדם ליום לאורחים מחוץ למלון.
י 5 יורו – לאדם ליום כניסה למקווה גברים.

טיפולים מעל-  60 דקות כוללים כניסה חופשית למתחם
הספא באותו היום 

 שעות קבלה
 

מומלץ להזמין טיפולים מראש.
התשלום במזומן במטבע מקומי בלבד או בכרטיס אשראי.

לאורחי המלון ניתן לבצע חיוב על חשבון החדר.

גברים
נשים
מעורב

 10:00 – 14:00
14:00 – 18:00
18:00 – 22:00

6:00 - 8:00    10:00 - 14:00

10:00 – 22:00



Payment in cash or by credit card. CZK accepted only. 
For in-house guests a room charge is possible.  

No other currencies are accepted.

OPENING HOURS
THURSDAY AND SATURDAY

MEN MIKVAH
from 6:00 till 8:00 and 10:00 till 14:00

SPA, FITNESS
 MEN from 10:00 till 14:00
 WOMEN from 14:00 till 18:00
 PUBLIC (MEN & WOMEN) from 18:00 till 20:00

Entry fee for SPA, FITNESS, MEN MIKVAH
FREE entrance for guest paying for  

Executive Room, Boutique Suite & Junior Suite 

10 EUR / person / day surcharge for guests staying  
in Standard & Deluxe room

15 EUR / person / day non-residents

5 EUR / person / day for Male Mikvah entrance

Any treatment over 60 minutes includes  
free access to all SPA facilities that day

RECEPTION 
from 10:00 till 20:00



שעות פתיחה
חמישי, שבת

מקווה גברים
 

ספא, חדר כושר
       

 
 

מחיר הכניסה לספא, חדר כושר, בריכה ומקווה:
לאורחים השוהים בחדרי אקזקיוטיב, סוויטה בוטיק

וסוויטה ג’וניור – כניסה חופשית
י 10 יורו – לאדם ליום לאורחים השוהים בחדרי סטנדרט&דלקס.

 י 15 יורו – לאדם ליום לאורחים מחוץ למלון.
י 5 יורו – לאדם ליום כניסה למקווה גברים.

טיפולים מעל-  60 דקות כוללים כניסה חופשית למתחם
הספא באותו היום 

 שעות קבלה
 

מומלץ להזמין טיפולים מראש.
התשלום במזומן במטבע מקומי בלבד או בכרטיס אשראי.

לאורחי המלון ניתן לבצע חיוב על חשבון החדר.

גברים
נשים
מעורב

 10:00 – 14:00
14:00 – 18:00
18:00 – 20:00

6:00 - 8:00    10:00 - 14:00

10:00 – 20:00


