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SIGNATURE BODY RITUALS

ST. THOMAS BEER BODY RITUAL 
An original, all-natural treatment, created using a secret recipe from the Augustinian Order of Monks. The ritual begins 
in the Hammam room with an exfoliation using fi nely-ground organic beer hops and nourishing St. Thomas dark beer, with salts 
to help regulate pH levels and phyto-extracts to promote detoxifi cation and hydration. The treatment fi nishes with a deeply 

relaxing full-body lotion application.

90 min / 4 100 CZK

TRADITIONAL TURKISH HAMMAM RITUAL
Our popular signature treatment that will detoxify, purify and warm you up. Relax in the special hammam room, where eucalyptus 
sea salt scrub, traditional gloves and organic soap are employed to melt away your worries. Indulge your senses listening to 
the gentle splashing and tinkling of water fl owing and let your consciousness drift back to your very essence, your deepest being.

60 min / 3 000 CZK 
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AUGUSTINIÁNSKÉ MASÁŽNÍ 
TĚLOVÉ RITUÁLY

RITUÁL SE SVATOTOMÁŠSKÝM PIVEM 
Originální zcela přírodní rituál vytvořený pomocí tajného receptu z řádu augustiniánských mnichů. Začíná v Hammam místnosti 
peelingem z drceného bio-chmele a vyživujícím Svatotomášským černým pivem, se solí pro regulaci pH a rostlinnými extrakty pro 

detoxikaci a hydrataci. Rituál je zakončen relaxační masáží.

90 min / 4 100 CZK

TRADIČNÍ TURECKÝ HAMMAM
Oblíbená procedura, která detoxikuje, čistí a zahřívá organismus. Relaxujte ve speciální Hammam místnosti, kde pomocí peelingu 
z eukalyptu, tradičních rukavic a organického mýdla necháte odplavit všechny starosti. Dopřejte svým smyslům naslouchat 

jemnému šplouchání vody a nechte Vaše vědomí unášet zpět do své podstaty, svého nejhlubšího bytí.

60 min / 3 000 CZK 
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THE AUGUSTINE SPA

COUPLES TREATMENTS

TO ENHANCE THE ROMANCE, A GLASS OF PROSECCO AND ASSORTED CHOCOLATES WILL BE SERVED  
WITH THE FOLLOWING TWO TREATMENTS.

COUPLE CHAKRA CONNECT
Designed for couples to experience together, this massage ritual helps calm the nervous system and promotes reconnection  
on a physical, emotional and spiritual level. Focusing on the heart, sacral and crown chakras, it draws on the strength of three 
exquisite oils – rose (for enhancing peace and joy), orange blossom (for feeling of bliss) and jasmine (for stimulating the flow  

of love) – to encourage a beautiful union of body, mind and soul.

60 / 90 min / 5 600 / 7 500 CZK 

LA VIE EN ROSE
Step into an enchanting and passionate treatment especially created for you two. Your journey will include a full body salt 
scrub leaving your skin soft to touch, followed by a deeply relaxing massage. Exquisite products based on organic damascena 

rose oil are used to delight your senses. 

90 min / 7 500 CZK 

BODY RITUALS

CHAKRA WELLBEING 
As exceptional as it is holistic, this bespoke treatment is tailored to the needs of each individual. Based around seven blends  
of chakra-balancing essential oils, each unique ritual involves deep relaxation of the nervous system, sensuous lymphatic 
drainage and subtle healing of the chakras. Choose the longer version to further expand the benefits for your skin by  

incorporating the “Energizing & Detoxifying Body Scrub”.

90 / 120 min / 3 700 / 4 600 CZK
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PÁROVÉ MASÁŽE

KE ZVÝŠENÍ ROMANTICKÉHO PROŽITKU JE U NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU MASÁŽÍ SERVÍROVÁNA SKLENIČKA 
PROSECCA S DELIKÁTNÍ ČOKOLÁDOU.

PÁROVÉ SLADĚNÍ ČAKER
Určena pro páry, které si chtějí masáž společně vychutnat. Tento masážní rituál pomáhá zklidnit nervovou soustavu  
a podporuje revitalizaci na fyzické, emocionální a duchovní úrovni. Zaměřeno na srdeční, sakrální a korunní čakry. K tomu 
jsou využívány vybrané oleje – růže (pro navození klidu a radosti), pomerančové květy (pro pocit blaženosti) a jasmín (pro 

povzbuzení citu lásky) – podporuje sjednocení těla, mysli a duše.

60 / 90 min / 5 600 / 7 500 CZK 

RŮŽOVÝ ŽIVOT
Nechte se unášet podmanivým ošetřením vytvořeným speciálně pro Vás dva. Procedura začíná celotělovým solným peelingem, 
který zanechá Vaši pokožku příjemně jemnou. Následuje relaxační masáž vybranými produkty, obsahující organický olej  

z damašské růže pro potěšení Vašich smyslů. 

90 min / 7 500 CZK 

TĚLOVÉ RITUÁLY

CHAKRA WELLBEING 
Tak výjimečná jako holistická masáž je na míru šité ošetření přizpůsobeno Vašim potřebám. Zakládá se na speciálních 
směsích sedmi čakra esenciálních olejů. Specifický rituál zahrnuje naprosté uvolnění nervového systému, smyslům lahodící 
lymfatickou drenáž a jemné ošetření čaker. Vyberte si delší verzi a dopřejte pokožce navíc „Povzbuzující & Detoxikační  

tělový peeling“.

90 / 120 min / 3 700 / 4 600 CZK
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LAVENDER DREAMS
Breathe deep; inhale the calming and balancing benefits of wild lavender in this relaxing and rejuvenating spa experience.  
Your dream journey starts with an earthly minerals body exfoliation with eucalyptus’ healing properties. Continues with  

a pampering head to toe full body massage with warm organic lavender oil.

90 min / 3 500 CZK

GINGER RENEWAL
An uplifting treatment featuring the stimulating effects and pain relieving benefits of ginger. Your experience starts with an 
earthly minerals body exfoliation with eucalyptus‘ healing properties and continues with an energizing full body massage 

using organic Ginger oil and warm healing lava stones. 

90 min / 3 500 CZK

INTENSIVE BODY REPAIR TREATMENT
A nourishing skin care treatment designed to repair the skin damage such as dryness and roughness. After the body is exfoliated 
with Himalayan salt crystals, an organic beeswax body balm is applied as a mask. Results are immediate, leaving skin softer  

and brighter.

60 min / 2 800 CZK

BODY WRAPS

ANTI-CELLULITE BODY WRAP  
In this deeply purifying treatment, an energising and detoxifying scrub is intensified by the addition of a mineral mud wrap, 
drawing deeper toxins from the cells and stimulating the lymphatic system. An anti-cellulite massage is performed to reduce  
the appearance of cellulite and improve the circulation. During the wrap, a head and face Marma massage is applied to  

promote radiance. 

90 / 120 min / 3 700 / 4 700 CZK

MOOR MUD TENSION RELIEF BODY WRAP
Glorious moor mud is legendary for its powerful therapeutic properties and has been used for centuries to re-mineralize, 
soothe and rejuvenate tired muscles and dull skin. Applied in a full body wrap, including a face application. Therapeutic 

massage using firm, deep techniques is performed to target specific areas of tension and relax muscles.

90 / 120 min / 3 700 / 4 700 CZK



AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE

LEVANDULOVÉ SNĚNÍ
Zhluboka se nadechněte: během této relaxační a omlazující procedury ucítíte zklidňující blahodárné účinky divoké levandule. 
Začneme exfoliací využívající soli bohaté na minerály a léčivé účinky eukalyptu. Poté se nechte rozmazlovat od hlavy až  

k patě masáží teplým organickým olejem z levandule.

90 min / 3 500 CZK

ZÁZVOROVÉ OSVĚŽENÍ
Povzbuzující procedura se stimulujícím efektem zmírňuje bolesti díky prospěšnému působení zázvoru. Rituál plný energie 
začíná peelingem využívající soli bohaté na minerály a léčivé účinky eukalyptu. Pokračuje celotělovou masáží organickým 

zázvorovým olejem v kombinaci teplých lávových kamenů. 

90 min / 3 500 CZK

INTENZIVNÍ KÚRA Z VČELÍHO VOSKU
Vyživující ošetření určené ke zlepšení stavu pokožky, která působí suchým a drsným dojmem. Po peelingu z himalájské soli 
následuje aplikace masky ve formě tělového balzámu z organického včelího vosku. Výsledky jsou okamžité, po zkrášlujícím 

rituálu je pokožka jemnější a zářivější.

60 min / 2 800 CZK

TĚLOVÉ ZÁBALY

ZÁBAL PROTI CELULITIDĚ  
Hluboce čistící proceduru zahájíme detoxikačním peelingem, jehož účinek je posílen minerálním bahenním zábalem. Odplaví 
hlubší toxické látky z buněk a podpoří lymfatický systém. Anticelulitidová masáž pomáhá redukovat celulitidu a zlepšuje krevní 

oběh. Během zábalu je prováděna Marma masáž hlavy a obličeje.

90 / 120 min / 3 700 / 4 700 CZK

BOŽSKÝ BAHENNÍ ZÁBAL
Proslulé rašelinové bahno je legendární pro své silné léčivé vlastnosti a je používáno již po staletí k dodání minerálů,  
k uklidnění a zotavení unavených svalů a oživení matně vypadající pokožky. Aplikujeme na celé tělo včetně obličeje. Následuje 

léčivá masáž využívající hlubokých technik se zaměřením na specifické oblasti napětí a uvolnění svalů.

90 / 120 min / 3 700 / 4 700 CZK
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MASSAGES

HOLISTIC MASSAGES

STRESS RELIEF KUNDALINI BACK MASSAGE  
This is a gentle and nurturing treatment that uses chakra and sound healing to activate and channel the Kundalini – the 
dormant energy at the base of the spine. This treatment is ideal for emotionally exhausted souls as it calms the sympathetic 
and parasympathetic nervous systems. This soothing treatment aims to bring your body back into a state of balance and 

awareness by focusing on the back and the backs of legs.

60 min / 2 800 CZK

TRADITIONAL TIBETAN KU NYE MASSAGE  
Tension-releasing. Harmonising. Revitalising. This Tibetan body treatment balances the five elements to restore a harmonious 
flow of energy and vitality. A blend of five essential oils work together to stabilise the five sensory organs, while Tibetan  
techniques – cupping, kneading, and hot stone / poultice acupressure – help release physical and mental tension, harmonising 

from the tips of the toes to the crown of the head.

90 min / 3 500 CZK

PRENATAL MASSAGE TREATMENT  
Subtle holistic treatment techniques supported by special music. This nourishing treatment combines rosehip seed and argan 
oil infused with extracts of lavender, geranium and rose to bring peace and harmony to mother and baby. Gentle Marma 

massage along meridian points to relieve aches and pains. 

60 min / 2 800 CZK
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MASÁŽE

HOLISTICKÉ MASÁŽE

KUNDALINI PROTI STRESU  
Jemná masáž využívá čaker a léčivé síly zvuku k probuzení „Kundalini“ – nečinná energie v křížové části páteře. Působením 
na sympatický a parasympatický nervový systém je zklidňující masáž ideální pro emočně vyčerpané. Tato hluboce relaxační 

procedura, zaměřená na zadní část těla, navozuje stav rovnováhy těla a podvědomí.

60 min / 2 800 CZK

TRADIČNÍ TIBETSKÁ KU NYE MASÁŽ  
Uvolnění napětí – vnitřní soulad – vzpruha. Tibetské ošetření těla vyrovnává pět elementů k obnovení harmonického proudění 
energie a dodává potřebnou vitalitu. Směs pěti éterických olejů společně pracuje na stabilizaci smyslových orgánů, zatímco 
tibetské techniky - baňkování, hnětení, horké kameny / akupresurní polštářky – pomáhají uvolnit fyzické a psychické napětí, 

a to vše v harmonii od konečků prstů až k temeni hlavy.

90 min / 3 500 CZK

TĚHOTENSKÁ MASÁŽ PRO BUDOUCÍ MAMINKY  
Jemné holistické masážní techniky jsou doprovázeny speciální hudbou. Výživné ošetření v kombinaci se šípkovým a arganovým 
olejem s výtažky levandule, pelargónie a růže, přináší klid a harmonii jak pro maminku, tak děťátko. Jemná Marma masáž 

podél meridiánů poskytuje úlevu od bolesti. 

60 min / 2 800 CZK
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CLASSICAL MASSAGES

SURRENDER  
Melt away into total relaxation under a blend of an Eastern and Western massage techniques blend selected by your therapist.

Customized to address your specific pain issues and significantly reduce stress.

90 min / 3 500 CZK

SWEDISH MASSAGE 
Designed to reduce tension and mental fatigue by using light to medium pressure. It brings together a variety of techniques 

resulting in a feeling of wellbeing and total relaxation.

60 / 90 min / 2 800 / 3 500 CZK

DEEP TISSUE MASSAGE 
Therapeutic massage using firm, deep techniques to target specific areas of tension, relax muscles and relieve pain. An ideal 

pre or post workout massage.

60 / 90 min / 3 000 / 3 700 CZK

HOT STONE MASSAGE 
Smooth water-heated lava stones are used to perform a deep relaxing body massage, the heat warms up tight muscles 
and improves circulation. This treatment will balance and ground the body, leaving you feeling totally calm, yet energized.

60 / 90 min / 2 800 / 3 500 CZK

HEAD & NECK MASSAGE 
This massage therapy is designed to deliver a deep state of relaxation, ease headaches and neck tension. A great choice to 

relax muscles and loosen stiffness. An ideal addition to any treatment. 

30 min / 1 600 CZK

STEP INTO HEAVEN 
Intense, yet relaxing treatment designed for tired legs accommodated with a feet warm bath and eucalyptus sea salt scrub. 

Tension is released, muscles are soothed, and blood circulation improved. An ideal addition to any treatment.

30 min / 1 600 CZK
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KLASICKÉ MASÁŽE

MASÁŽ NA MÍRU  
Nechte se vtáhnout do naprosté relaxace kombinací východních a západních technik zvolených Vaším terapeutem. 

Přizpůsobena každému tak, aby řešila individuální problémy a značně snížila stres.

90 min / 3 500 CZK

ŠVÉDSKÁ MASÁŽ 
Navržena tak, aby snížila napětí a psychickou únavu pomocí lehkého až středního tlaku. Spojuje různé techniky, což vede  

k pocitu duševní pohody a celkové relaxace.

60 / 90 min / 2 800 / 3 500 CZK

HLOUBKOVÁ MASÁŽ 
Masáž je prováděna pomocí hlubokých technik, které se zaměřují na specifické oblasti, kde je potřeba uvolnit napětí a svaly 

a zároveň ulevit od bolesti. Masáž je ideální před nebo po cvičení.

60 / 90 min / 3 000 / 3 700 CZK

MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY 
Ve vodě zahřívané lávové kameny se používají k hluboké relaxační masáži. Teplo prohřívá ztuhlé svalstvo a zlepšuje krevní 

oběh. Masáž nabudí správnou vnitřní rovnováhu, klid a dodá potřebnou energii.

60 / 90 min / 2 800 / 3 500 CZK

MASÁŽ HLAVY A KRKU
Tato masáž je určena k navození hlubokého stavu relaxace, zmírnění bolesti hlavy a napětí krku. Skvělá volba pro uvolnění 

ztuhlého svalstva. Ideální doplněk k jakékoliv jiné naší proceduře.

30 min / 1 600 CZK

MASÁŽ NOHOU 
Intenzivní, přesto velmi relaxační kúra je určena pro unavené nohy. Blahodárná teplá koupel a eukalyptový peeling z mořské 

soli uvolní napětí, zklidní svaly a zlepší krevní oběh. Ideální doplněk k jakékoliv jiné naší proceduře.

30 min / 1 600 CZK
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BODY SCRUBS

AUGUSTINE SPA RECOMMENDS SCRUBS AS A PRE-TREATMENT TO A MASSAGE TO HELP REMOVE DEAD 
SKIN, IMPROVE CIRCULATION AND ACHIEVE GLOWING SKIN.

EUCALYPTUS TURKISH SALT SCRUB  
An exhilarating thermal salt exfoliation rich in minerals and trace elements, eliminates dead cells that prevent skin from 

breathing, leaving it smooth and soft. This treatment perfectly prepares the skin for a massage. 

30 min / 1 600 CZK

ENERGIZING & DETOXIFYING BODY SCRUB 
Using the ionising properties of himalayan salt crystals, this body scrub is the ideal treatment for cellulite, stress and exhaustion.  

It removes the dead cells and nourishes the deepest layers of the skin. 

30 min / 1 600 CZK

GENTELMEN’S SPECIALS

GENTLEMEN’S BODY RITUAL  
Body exfoliation with Turkish mineral scrub, with sea salt, eucalyptus and lavender, is followed by a full-body massage 

customized to your needs for relaxation or deep tissue release.

90 min / 3 500 CZK

BERRYPLUS REPAIR FACIAL 
A masculine treatment designed to repair the skin damage caused by daily shaving, skin sensitivity, dullness, aging or everyday 
stress. With Raspberry extract which will feed your skin with vitamins, minerals and antioxidants for a radiant, youthful appearance.

60 min / 3 300 CZK

GENTLEMEN’S CLEANSING FACIAL  
Our Gentlemen’s Facial provides a customized treatment that includes deep pore cleansing, exfoliation and algae extract mask 
which will provide an instant hydration boost and leaving the skin feels completely refreshed. The treatment is Ideal for all skin types.

60 min / 2 800 CZK
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PEELING TĚLA

AUGUSTINE SPA DOPORUČUJE PEELING PŘED MASÁŽÍ PRO USNADNĚNÍ ODSTRANĚNÍ ODUMŘELÉ 
POKOŽKY, ZLEPŠENÍ KREVNÍHO OBĚHU A PRO DOSAŽENÍ ZDRAVĚ ZÁŘÍCÍ PLETI.

EUKALYPTOVÝ TURECKÝ SOLNÝ PEELING  
Osvěžující peeling z termální soli, bohatý na minerály a stopové prvky, odstraňuje odumřelé buňky pokožky, které ji zamezují 

dýchat. Zanechává kůži hebkou a vláčnou. Toto ošetření dokonale připraví pokožku na masáž. 

30 min / 1 600 CZK

POVZBUZUJÍCÍ A DETOXIKAČNÍ TĚLOVÝ PEELING 
Tento peeling využívá ionizujících vlastností solných krystalů z Himaláje a je ideálním ošetřením proti celulitidě, stresu 

a vyčerpání. Odstraňuje odumřelé buňky a vyživuje nejhlubší vrstvy pokožky.

30 min / 1 600 CZK

SPECIALITY PRO MUŽE

RITUÁL PRO DŽENTLMENY  
Tělový turecký peeling bohatý na minerály, mořskou sůl, eukalyptus a levanduli je následován celotělovou masáží 

přizpůsobenou Vašim potřebám – relaxační či hloubková masáž.

90 min / 3 500 CZK

PEČUJÍCÍ OŠETŘENÍ OBLIČEJE S VÝTAŽKY MALIN
Ošetření pro muže je připraveno tak, aby obnovilo poškozenou pokožku, která je namáhaná každodenním holením, má sklon  
k citlivosti, je povadlá, stárnoucí či vystavena každodennímu stresu. Malinový extrakt dodá pleti vitamíny, minerály a antioxidanty 

pro zářivý a mladistvý vzhled.

60 min / 3 300 CZK

ČISTÍCÍ PLEŤOVÉ OŠETŘENÍ   
Naše pleťové ošetření navržené pro pány zahrnuje hluboké čištění pórů, exfoliaci a masku s výtažkem z mořských řas, která zajistí 

okamžitou hydrataci a zanechá pokožku příjemně svěží. Ošetření je ideální pro všechny typy pleti.

60 min / 2 800 CZK
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ESSENTIAL MANICURE   
Maintain amazing results and keep nails in good condition. This treatment includes adjustment of the nails shape, cuticles 

work and application of hand cream. 

30 min / 1 100 CZK

ESSENTIAL PEDICURE 
An intensive feet care includes foot soak, exfoliation, hydrating masque and nails grooming. Feel refreshed and revitalised 

while your feet are pampered.

60 min / 1 900 CZK 

THE ROYAL EXPERIENCE  
You’ll be taken care of from head to toe with a combination of several extravagant treatments in one escape. Your royal 
experience starts with the traditional Turkish Hammam body ritual to revitalize body and mind, continues with a gentlemen’s 

cleansing facial and finishes by hand grooming treatment. It does not get more exquisite than this majestic treatment. 
- Traditional Turkish Hammam
- Customized cleansing facial

- Mini manicure

150 min / 5 900 CZK

FACIALS

AUGUSTINE SPA RECOMMENDS THAT A PERSONALISED PROGRAMME IS CONTINUED AT HOME TO 
ENHANCE THE BENEFITS OF THE FOLLOWING FACIALS.

ANTI-AGING CAVIAR FACIAL 
A luxurious facial that firms, lifts and minimizes the appearance of wrinkles with protein caviar and powerful antioxidants. 
This amazing facial includes an intensive eye treatment designed to reduce dark circles, puffiness and rejuvenate this 

delicate area for instantly brighter eyes. Results are immediate, leaving skin looking younger and luminescent. 

90 min / 4 400 CZK
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ZÁKLADNÍ MANIKÚRA   
Zajistí úžasné výsledky a udrží nehty v dobrém stavu. Toto ošetření zahrnuje úpravu tvaru nehtů, nehtové kůžičky a aplikaci 

krému na ruce. 

30 min / 1 100 CZK

ZÁKLADNÍ PEDIKÚRA 
Intenzivní péče zahrnuje koupel nohou, exfoliaci, hydratační masku a péči o nehty. Zažijte pocit svěžesti a dopřejte Vašim 

nohám vzpruhu během doby, kdy budou hýčkány.

60 min / 1 900 CZK 

KRÁLOVSKÝ ZÁŽITEK   
Bude o Vás královsky postaráno od hlavy až k patě v kombinaci několika netradičních ošetření. Vaše královská zkušenost bude 
zahájena Tureckým Hammam rituálem na obnovu těla a mysli. Následuje čistící pleťové ošetření a vše je zakončeno péčí  

o ruce. Vychutnejte si mimořádný zážitek.
- Tradiční turecký Hammam

- Čistící pleťové ošetření
- Základní manikúra

150 min / 5 900 CZK

PÉČE O PLEŤ

AUGUSTINE SPA DOPORUČUJE POKRAČOVAT V KOSMETICKÉM PROGRAMU S NÍŽE UVEDENÝMI 
PROCEDURAMI I DOMA PRO ZVÝŠENÍ PŘÍNOSU.

OMLAZUJÍCÍ KAVIÁROVÉ OŠETŘENÍ 
Luxusní ošetření, které minimalizuje vznik vrásek, zpevňuje a vypíná pleť pomocí kaviáru, který je bohatý na proteiny a působí 
jako silný antioxidant. Tato pohádková péče zahrnuje intenzivní ošetření očí, které napomáhá redukovat tmavé kruhy, otoky 

a oživuje citlivou oblast pro okamžitě zářivější pohled. Výsledky jsou patrné, pleť vypadá mladší a jasnější. 

90 min / 4 400 CZK
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CELL HYDRATING FACIAL   
This replenishing and hydrating treatment is our solution to quench thirsty skin and combat dehydration. A hyaluronic acid 
that is naturally found in the skin prevents premature aging, free radicals cells damage and reactivates the natural hydration 

levels. Your complexion will be dewy, supple and beautifully radiant.

60 min / 3 300 CZK

ANTIOXIDANT VITAMIN C FACIAL 
Vitamin C has been proven to be effective as a skin treatment for many conditions including hyper-pigmentation (brown 
spots), dull and tired skin. This oxygenating, anti-aging facial immediately illuminates skin to provide a healthy and brighter 

appearance. Available for every skin type.

60 min / 3 300 CZK 

SENSITIVE SKIN FACIAL  
This ultimate facial is ideal for those who generally have sensitive skin, redness, rosacea or reactive skin caused by 
environmental conditions. A healing, calming Arnica extract mask provides instant comfort and protection by nourishing, 

soothing, decongesting and minimizing redness. 

60 min / 2 800 CZK 

DEEP CLEANSING FACIAL
Cleansing Facial is an effective solution for detoxifying skin and keeping skin soft and smooth. This purifying treatment 
customised to each skin type, includes a pore extraction to eliminate impurities and improve skin clarity, maintain a blemish-free 

complexion and optimize skin condition.

60 min / 2 800 CZK
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HYDRATAČNÍ OŠETŘENÍ   
Hydratační kúra je naším účinným řešením jak uhasit žízeň pokožky a bojovat proti dehydrataci. Kyselina hyaluronová, 
která se přirozeně vyskytuje v kůži, zabraňuje předčasnému stárnutí, vzniku volných radikálů a aktivuje přirozenou hladinu 

hydratace. Vaše pokožka bude svěží, pružná a krásně zářivá.

60 min / 3 300 CZK

ANTIOXIDAČNÍ KÚRA S VITAMÍNEM C 
Osvědčený vitamin C je efektivní pro ošetření všech typů pokožky, včetně hyperpigmentace, matné a unavené pleti. Toto 
okysličující a omlazující ošetření okamžitě rozzáří Vaši pleť a poskytne jí zdravý a jasnější vzhled. Vhodné pro každý typ pleti.

60 min / 3 300 CZK 

JEMNÉ ROZMAZLOVÁNÍ PRO CITLIVOU PLEŤ 
Toto základní ošetření je vhodné pro ty, kteří mají zpravidla citlivou pleť, trpí zarudnutím, růžovkou nebo mají náchylnou 
kůži reagující na změnu životního prostředí. Léčebná a uklidňující maska s výtažkem z arniky poskytuje okamžitý komfort  

a ochranu prostřednictvím výživných a uklidňujících látek. Nezatěžuje pleť a minimalizuje zarudnutí. 

60 min / 2 800 CZK 

HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ OBLIČEJE
Hloubkové čištění je účinným řešením pro detoxikaci pokožky. Udržuje ji jemnou a příjemně vláčnou. Čistící ošetření je 
přizpůsobené pro každý typ pleti. Zahrnuje extrakci pórů pro odstranění nečistot, zlepšuje jasnost pokožky a celkově 

optimalizuje stav kůže.

60 min / 2 800 CZK
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HANDS & FEET

PLEASE ADVISE THE SPA RECEPTIONIST AT THE TIME OF BOOKING IF YOU HAVE A SHELLAC NAIL POLISH 
WITH ANY OF THE FOLLOWING SERVICES SO THAT ADDITIONAL TIME MAY BE ALLOCATED.

MINI-MANICURE
Maintain amazing results and keep nails in good condition. This treatment includes adjustment of the nails shape, cuticles 

work and application of hand cream. 

30 min / 1 100 CZK

MANICURE
A classical manicure includes adjustment of the nails shape, cuticles work and hands massage for deep hydration and  

a luxury nail grooming with polish. 

60 min / 1 900 CZK

PEDICURE
A classic foot and nail treatment includes a foot soak, exfoliation, hydrating masque, nail grooming and polish. Feel refreshed 

and revitalised while your feet are pampered. 

75 min / 2 100 CZK

MANI-PEDI COMBO
A classic treatment that incorporates mini-manicure and pedicure in one journey. Your toes and nails will be pampered and 
cuticle groomed. One application of polish is included in the package. Add 15 minutes in length of the treatment if you like to 

have both nails and toes polished for the final touch.

115 min / 2 800 CZK
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RUCE & NOHY

PROSÍM INFORMUJTE PŘI REZERVACI NAŠE SPA RECEPČNÍ POKUD MÁTE APLIKOVÁN SHELLAC, 
ABYCHOM PRO VÁS VYMEZILI DELŠÍ ČAS.

ZÁKLADNÍ MANIKÚRA
Zajistí úžasné výsledky a udrží nehty v dobrém stavu. Toto ošetření zahrnuje úpravu tvaru nehtů, nehtové kůžičky a aplikaci 

krému na ruce.  

30 min / 1 100 CZK

MANIKÚRA
Klasická manikúra zahrnuje úpravu tvaru nehtů, nehtové kůžičky, masáž rukou pro hlubokou relaxaci a luxusně upravené 

nehty včetně aplikace laku.  

60 min / 1 900 CZK

PEDIKÚRA
Klasická pedikúra zahrnuje koupel nohou, exfoliaci, hydratační masku a péči o nehty včetně aplikace laku. Zažijte pocit 

svěžesti a dopřejte Vašim nohám vzpruhu během toho, co budou hýčkány. 

75 min / 2 100 CZK

MANI – PEDI KOMBO
Klasické ošetření, které zahrnuje manikúru a pedikúru v jednom. Vaše nohy i ruce budou hýčkány včetně ošetření nehtové 
kůžičky. Součástí balíčku je jedno lakování. Zvolte o 15 min delší verzi a aplikujeme lak jak na nehty u Vašich rukou tak u nohou 

pro dokonalý výsledek.

115 min / 2 800 CZK
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BEAUTY

WAXING UPON REQUEST
MAKE-UP UPON REQUEST

HAIR BLOW DRY UPON REQUEST

EYEBROW SHAPING
15 min / 450 CZK

EYELASH / EYEBROW TINT
15 min / 450 CZK

SPA PACKAGES
ALL PRICES INCLUDE VAT. DISCOUNTS DO NOT APPLY TO PACKAGES.

THE ULTIMATE BLISS 
Voted best treatment concept by GALA Spa Awards.

Reawaken the body and mind with this award-winning treatment, featuring uplifting keynotes of sandalwood, ylang ylang 
and jasmine. The experience includes a full body scrub using herb-infused Himalayan salt crystals, followed by an enriching 

massage with organic body oil, and finishes with a soothing holistic facial for glowing and radiance.

120 min / 5 100 CZK
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KRÁSA

DEPILACE NA VYŽÁDÁNÍ
MAKE-UP NA VYŽÁDÁNÍ
FOUKANÁ NA VYŽÁDÁNÍ

ÚPRAVA OBOČÍ
15 min / 450 CZK

BARVENÍ ŘAS / BARVENÍ OBOČÍ
15 min / 450 CZK

DENNÍ BALÍČKY
VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH. SLEVY SE NEVZTAHUJÍ NA BALÍČKY.

MAXIMÁLNÍ BLAŽENOST 
Vyhlášeno jako nejlepší ošetření na GALA Spa Awards.

Probuďte tělo a mysl a zažijte blažený pocit s touto vítěznou procedurou, jejímž základem je santalové dřevo, ylang ylang  
a jasmín. Balíček zahrnuje celotělový peeling himalájskou solí, výživnou masáž organickým olejem a celý prožitek je zakončen 

holistickým ošetřením obličeje. 

120 min / 5 100 CZK
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DREAMTIME JOURNEY   
This soporific treatment draws on pure essential oils, Marma massage and chakra healing to relax the nervous system and 
restore the natural rhythm of sleep. Based on the knowledge that cellular repair is faster during rest, it incorporates a slow 
rhythmic body renewal, body treatment and soothing facial to promote relaxation, while cellular-rejuvenating ingredients – 

such as royal jelly and orange blossom – do their work.

120 min / 5 100 CZK

BUSINESS EXPRESS 
An ideal package for the busy executive: release tension with a tailor-made Surrender Massage followed by a deep cleansing 

Facial and a mini manicure. Leave feeling refreshed, relaxed and well-groomed.
- Customized Surrender massage

- Deep cleansing facial
- Mini manicure

150 min / 5 900 CZK

DETOXIFY & RESTORE VITALITY  
Feel lighter and look younger with treatments designed to remove the toxins built up through city living and constant travelling. 
Experience a moor mud Wrap, Full body lymph drainage massage and Antioxidant Vitamin C Facial to help return radiance 

and firmness to the skin. 
- Moor Mud Body Wrap

- Antioxidant Vitamin C Facial
- Traditional Tibetan KU NYE Massage

- Seasonal fruit salad

180 min / 6 900 CZK

TIME REVERSAL
A luxurious treatment designed to remove visible signs of ageing, the Time Reversal journey begins with a “Lavender Dreams“ 
body ritual to help skin feel smoother and firmer. It continues with anti-ageing caviar facial and luxury manicure. Leave 

feeling refreshed and years younger.
- Lavender Dreams Body Ritual

- Anti-aging Caviar Facial
- Luxury Manicure

- Seasonal fresh fruit salad

240 min / 8 500 CZK
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VYSNĚNÁ CESTA  
Omamné ošetření vychází z čistých esenciálních olejů, Marma masáže a pracuje na čakrách k uvolnění nervového systému 
a obnovení přirozeného rytmu spánku. Založeno na myšlence, že buněčná obnova je rychlejší během odpočinku. Zahrnuje 
zklidňující ošetření těla a obličeje pro navození hluboké relaxace, zatímco buněčné omlazující ingredience, jako je mateří 

kašička a pomerančové květy, působí celkově regeneračně. 

120 min / 5 100 CZK

BYZNYS BALÍČEK 
Ideální balíček pro zaneprázdněné manažery: uvolní napětí pomocí masáže uzpůsobené přímo Vašim potřebám, následovat 

bude hloubkové čištění obličeje a základní manikúra. Zanechá pocit svěžesti, uvolnění a pěstěný vzhled.
- Masáž na míru

- Čistící pleťové ošetření
- Základní manikúra

150 min / 5 900 CZK

DETOXIKACE & OBNOVENÍ VITALITY  
Cítit se lehčí a vypadat mladší lze s tímto ošetřením, jehož cílem je odstranit toxické látky nahromaděné díky městskému 
bydlení či neustálému cestování. Bahenní zábal, lymfatická masáž a antioxidační kúra na obličej s vitaminem C navrátí pleti 

potřebný jas a pevnost.
- Bahenní zábal

- Antioxidační kúra s vitaminem C
- Tradiční tibetská Ku Nye masáž

- Sezónní ovocný salát

180 min / 6 900 CZK

ČASOVÝ PŘELOM
Luxusní péče určená k odstranění viditelných známek stárnutí. Ošetření začíná rituálem „Levandulové snění“ pro hladší  
a pevnější pokožku, pokračuje omlazujícím kaviárovým ošetřením obličeje a je zakončeno luxusní manikúrou. Budete se cítit 

svěží a o pár let mladší.
- Levandulové snění

- Omlazující kaviárové ošetření
- Luxusní manikúra

- Sezónní ovocný salát

240 min / 8 500 CZK
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FITNESS & WELLNESS AREA

Welcome to The Augustine Spa’s Fitness & Wellness Area, a luxurious space to unwind and relax. Open 24 hours a day,  
the Fitness Area boasts the latest Technogym equipment for cardiovascular and muscular training, as well as separate  
stretching areas for strengthening and toning. Personal training sessions and lifestyle consultation services are also available  

from The Augustine Spa’s team of qualified experts.

The Wellness Area is open daily from 9:00 am to 9:00 pm and features:

- An aromatherapy Finnish sauna
- An aromatherapy and colour-therapy steam room

- Two experiential rain showers
- Relaxation area

Hotel residents enjoy complimentary access to the Fitness and Wellness Area; 
day passes are available for Non-resident guests.

Day Pass / 650 CZK

PERSONAL TRAINING
Develop a personalised training plan with The Augustine Spa’s internationally certified Personal Trainers.

60 min / 1 300 CZK

FITNESS & LIFESTYLE CONSULTATION
A detailed consultation to evaluate lifestyle, diet and fitness levels to help create a customised fitness plan. 

90 min / 2 200 CZK

PRIVATE YOGA TRAINING
Achieve inner balance, strength and flexibility with The Augustine Spa’s qualified Yoga teachers.

60 / 90 min / 1 500 / 2 200 CZK
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FITNESS &WELLNESS ZÓNA

Vítejte v Augustine Fitness a wellness centru – luxusním prostoru pro odpočinek a relaxaci. 24 hodin denně otevřené fitness se 
může pochlubit nejnovějším vybavením značky Technogym pro kardiovaskulární a svalový trénink a vyhrazeným prostorem 
pro strečink a posilování. Osobní trénink a konzultace životního stylu je rovněž k dispozici pod vedením kvalifikovaných 

odborníků Augustine Spa týmu.

Wellness zóna je otevřena denně od 9:00 do 21:00 hodin a zahrnuje:

- Finskou saunu s aromaterapií
- Parní lázeň s barevnou terapií a aromaterapií

- Dvě relaxační sprchy
- Relaxační zónu

Hoteloví hosté mohou využívat fitness a wellness zóny bezplatně, nehoteloví hosté si mohou zakoupit denní vstup. 

Denní vstup / 650 CZK

OSOBNÍ TRÉNINK 
Zajistíme Vám osobní tréninkový plán s mezinárodně certifikovanými osobními trenéry Augustine Spa.

60 min / 1 300 CZK

KONZULTACE FITNESS & ŽIVOTNÍ STYL
Podrobná konzultace zaměřená na životní styl, stravu a fyzickou kondici pro vytvoření osobního fitness plánu. 

90 min / 2 200 CZK

SOUKROMÁ LEKCE JÓGY
Dosáhněte vnitřní rovnováhy, síly a pružnosti s kvalifikovanými učiteli jógy Augustine Spa.

60 / 90 min / 1 500 / 2 200 CZK
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THE COMPLETE PACKAGE
WITH A PRIVATE MEMBERSHIP 

Enjoy regular access to The Augustine Spa’s luxurious environment, state-of-the-art facilities and personalised service with 
an Augustine Spa membership.

Members also enjoy the following exclusive benefits:

 - Unlimited use of The Augustine Spa’s Fitness & Wellness Area facilities
- 20% discount on all spa treatments
- 20% discount on all retail products

- 10% discount at the Augustine Restaurant, Refectory Bar
- One complimentary 3-hour treatment programme of your choice*

- A complimentary introductory session with a personal trainer*
- Development of a training plan with a personal trainer*

- One complimentary guest day pass per month
- Complimentary entrance to all group activities such as yoga or seminars

- Complimentary refreshments, organic fruits and amenities
- Complimentary valet parking

- Exclusive member-only promotions

Individual, joint and corporate membership programmes are available; please contact The Augustine Spa Concierge for 
further details. To maintain the intimate environment and the privacy of our guests, memberships are restricted in number.

Individual membership fees:
10 visits / 6 000 CZK

3 months / 9 000 CZK
6 months / 17 000 CZK

12 months / 30 000 CZK

*Benefits exclusive to 6 and 12-month memberships only.
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KOMPLETNÍ BALÍČEK  
S PRIVÁTNÍM ČLENSTVÍM 

Užívejte si pravidelných návštěv luxusního prostředí Augustine Spa, které je vybavené moderním zařízením a nabízí osobní 
služby s výhodným členstvím.

Členové se mohou těšit na následující exkluzivní výhody:

 - Neomezené využívání fitness a wellness centra Augustine Spa
- 20% sleva na veškeré procedury v Augustine Spa

- 20% sleva na kompletní nabídku produktů
- 10% sleva v restauraci Augustine a Refektory baru

- 1× 3hodinová Spa procedura dle vlastního výběru zdarma*
- Úvodní sezení s osobním trenérem*

- Vytvoření tréninkového plánu s osobním trenérem*
- Jednou za měsíc bezplatný denní vstup pro jednoho Vašeho hosta 

- Volný vstup do všech skupinových aktivit, jako je jóga nebo semináře
- Bezplatné občerstvení, bio ovoce a využití veškerého vybavení

- Bezplatné parkování
- Mimořádné nabídky pouze pro naše členy

Pokud máte zájem o individuální, firemní či skupinové členství, neváhejte prosím kontaktovat Spa Concierge pro získání 
podrobných informací. Z důvodu zachování důvěrného prostředí a soukromí našich hostů je počet členství omezen.

Ceny za individuální členství: 
10 návštěv / 6 000 CZK
3 měsíce / 9 000 CZK
6 měsíce / 17 000 CZK

12 měsíce / 30 000 CZK

*Platí výhradně pro šesti a dvanácti měsíční členství.
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SPECIALS 

GIFT CERTIFICATES
Treat someone special to a day of relaxation with a personalised Augustine Spa gift certificate, available for a single 
treatment, a Day Package, or up to a specific value. The perfect gift for birthdays, Christmas, anniversaries or simply to 

show that you care.

SPA PARTIES
Celebrate a special occasion or prepare for an important event in the private atmosphere of The Augustine Spa. For 

corporate, wedding and other group bookings please contact our Spa Reception on +420 266 112 273.

PRODUCTS 
ALL OF THE AUGUSTINE SPA’S QUALITY TREATMENT PRODUCTS ARE AVAILABLE FOR PURCHASE AND WE 

WOULD BE HAPPY TO PROVIDE THEM BEAUTIFULLY WRAPPED FOR PRESENTATION AS GIFTS.

KERSTIN FLORIAN
Kerstin Florian combines its cornerstone of “inner health, outer beauty” with the ancient healing traditions of Europe.  

Its products are infused with the earth’s richest natural ingredients sourced from the highest quality resources.

ILA
Ila has been at the forefront of the “beyond organic” movement, producing products that are free from synthetic chemicals 
and contain a rare level of natural energy. This is achieved by sourcing the finest raw ingredients directly from local producers 

who cultivate and harvest them in harmony with nature.
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SPECIALITY 

DÁRKOVÉ POUKAZY
Poskytněte relaxaci jako dárek a rozmazlete někoho, na kom Vám záleží, dárkovým voucherem Augustine Spa, který je 
možno vystavit na jednotlivá ošetření, denní balíčky či na určitou hodnotu. Dokonalý dárek k narozeninám, Vánocům, 

výročí nebo zkrátka chcete-li Vaše blízké potěšit. 

SPA VEČÍRKY
Oslavte speciální příležitost, nebo se připravte na důležitou událost v privátní atmosféře Augustine Spa. V případě zájmu  
o firemní, svatební či jinou skupinovou rezervaci, prosím kontaktujte recepci našeho Augustine Spa na telefonním čísle  

+420 266 112 273.

PRODUKTY
VŠECHNY PRODUKTY POUŽÍVANÉ PRO OŠETŘENÍ V AUGUSTINE SPA JE MOŽNÉ U NÁS ZAKOUPIT 

V DÁRKOVÉM BALENÍ.

KERSTIN FLORIAN
Základní kámen značky Kerstin Florian, „vnitřní zdraví a vnější krása“, se spojuje s dávnými léčivými tradicemi Evropy. Vybrané 

produkty této značky obsahují pouze přírodní složky, získané z nejlepších zdrojů v dané zemi.

ILA
Značka ILA se od svého vzniku chlubí organickou filozofií, které jde ještě více než o „BIO“. Přináší výrobky zcela bez syntetických 
chemikálií, obsahující vzácnou úroveň přírodní energie. Dosahuje jí získáváním těch nejlepších surovin, přímo od lokálních 

dodavatelů, kteří je pěstují a sklízí v harmonii s přírodou.
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ESSENTIAL INFORMATION 

AFTER YOUR TREATMENT
It is very important to drink plenty of water before and after your treatment. Take time to relax, as this will help to ensure that 

you experience the full benefits of your treatment.

ARRIVAL
Please arrive at least 15 minutes prior to your scheduled appointment time. This will allow us time to create your own unique 
treatment whilst you relax with a soothing cup of freshly-brewed signature tea before your treatment. Treatments will start 

and finish on time in order not to inconvenience the next guest.

CANCELLATION POLICY
Please note a cancellation fee of 100% of your treatment cost applies if you cancel your appointment less than 12 hours before 
the scheduled time. Cancellation fees will be charged to your credit card. Appointments will only be held for a maximum  

of 15 minutes.

CHILDREN
Children under the age of 16 must be accompanied by an adult. Please take note that you are responsible for the well-being 
of your child and should be respectful of our other guests. Children under the age of 14 are not allowed to use the sauna  

or steam room.

IN-ROOM TREATMENT CHARGE
A 20% surcharge applies to treatments performed in guest rooms during The Augustine Spa’s opening hours 

(9:00 am – 9:00 pm); a 30% surcharge applies to treatments outside opening hours.

PRECAUTIONS
Please notify us if you are pregnant or if you have any disabilities or physical ailments such as high blood pressure or heart 
conditions. Please remember to drink enough water when using a sauna or steam room. Out of respect for all of our guests, 

we kindly ask you to cover yourself with a towel in our relaxation area.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 

PO UKONČENÍ VAŠÍ PROCEDURY
Velmi důležité je vypít dostatek vody, a to před i po Vaší proceduře. Vyhraďte si uspokojivý čas na odpočinek, abyste si 

relaxační zážitek plně vychutnali.

PŘÍCHOD
Prosíme, abyste se dostavili alespoň 15 minut před naplánovaným zahájením procedury. Poskytnete nám tak dostatečný čas 
pro to, abychom připravili proceduru dle Vašeho přání, zatímco Vy si můžete vychutnat uklidňující šálek čaje. Procedura musí 

začínat i končit včas, aby následujícím hostům nevzniklo žádné nepohodlí.

ZRUŠENÍ PROCEDURY
Pokud bude procedura zrušena méně než 12 hodin před začátkem, bude účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny. Storno 

poplatek bude odečten z Vaší kreditní karty. Vaše rezervace je platná nejpozději 15 minut po stanoveném čase procedury.

DĚTI
Děti mladší 16 let musí být doprovázeny dospělým. Nezapomeňte prosím, že máte plnou zodpovědnost za Vaše dítě a dbejte 
prosím na ohleduplnost vůči našim ostatním hostům. Dětem mladším 14-ti let není dovoleno používat saunu nebo parní lázeň. 

PŘÍPLATEK ZA PROCEDURU POSKYTOVANOU NA POKOJI
Na ošetření, která jsou prováděna přímo v pokojích hostů, se vztahuje příplatek ve výši 20 % (9:00 – 21:00). 

Za péči poskytovanou mimo provozní dobu bude účtován příplatek ve výši 30 %. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Informujte nás prosím, pokud jste těhotná nebo máte nějaká zdravotní omezení, jako je vysoký krevní tlak či jiné potíže. Pokud 
využíváte saunu nebo parní lázeň, nezapomínejte vypít dostatečné množství vody. S ohledem na všechny naše hosty Vás 

prosíme, abyste se v naší odpočinkové zóně zakryli ručníkem nebo použili župan. 



THE AUGUSTINE SPA

SERVICES
A towel, bathrobe and slippers are provided for your comfort in the spa. For hotel guests, we recommend wearing the robe 
and slippers provided in your room. Our changing rooms are fully equipped with hairdryers, shampoo, conditioner, body 
wash and lotion. Safety boxes are provided in the changing rooms. Please note that the spa cannot assume liability for items 

in safety boxes.

SPA APPOINTMENTS   
We recommend appointments are booked in advance of arrival so that we can accommodate your needs. If you are not 
staying at the Augustine Hotel, a credit card will be required to hold your reservation. For best results, we recommend that 
men shave on the day of a facial. For women we recommend shaving or waxing either the day before or shortly after  

a treatment.

SPA ETIQUETTE
We respectfully request that you leave your pagers and mobile phones turned off to preserve our tranquil environment.  
The Augustine Spa is a smoke-free, alcohol-free environment. The hotel management reserves the right to refuse access to 

anyone whose dress or behaviour may disturb or endanger other guests at the spa or its surrounding areas.



AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE

SLUŽBY
Pro Vaše větší pohodlí Vám v našem Augustine Spa rádi poskytneme ručník, župan a pantofle. Našim hotelovým hostům 
doporučujeme používat župan a pantofle, které jsou k dispozici na pokojích. Naše šatny jsou plně vybaveny vysoušečem 
vlasů, šampónem, kondicionérem, sprchovým gelem a tělovým mlékem. V šatnách jsou k dispozici bezpečnostní skříňky. Za 

Vaše cennosti v bezpečnostních skříňkách nezodpovídáme. 

OBJEDNÁVÁNÍ PROCEDUR VE SPA   
Doporučujeme Vám objednat se na procedury ještě před Vaším příjezdem, abychom mohli co nejlépe vyhovět Vašim 
potřebám. Pokud nejste v hotelu Augustine ubytováni, budeme požadovat k provedení rezervace Vaši kreditní kartu. Pro 
nejlepší výsledky doporučujeme, aby se muži oholili v den, kdy je prováděno ošetření obličeje, a aby dámy provedly depilaci 

holením nebo voskem den předem nebo krátce po proceduře. 

SPA ETIKETA
Zdvořile Vás žádáme, abyste nechali své mobilní telefony vypnuté pro zachování klidného prostředí. Prostory Augustine Spa 
jsou nekuřácké a není v nich dovoleno užívání alkoholu. Vedení hotelu si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoli, jehož 

oděv nebo chování může rušit nebo ohrožovat ostatní hosty v Augustine Spa nebo v okolních prostorách.
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