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Masáže v orientálním pavilonu 
„BadeTempel“

Turecká masáž 
(Türkische Massage)

Smyslná koupelová a masážní 
ceremonie hedvábnou žínkou 
a vzdušnou mýdlovou pěnou 
na vyhřátém mramoru.
Očistěte své tělo, mysl i duši!

 masáž celého těla
cca 20 min. € 26,50

Medová masáž
(Honig-Massage)

Dopřejte si jemnou 
masáž s použitím medu – 
zkrášlujícího prostředku 
ceněného po staletí pro 
jeho zjemňující a pročišťující 
účinky.

 
masáž zad a nohou
cca 15 min. € 22,00
masáž celého těla
cca 20 min.  € 26,50

Na příjemně vyhřáté mramorové masážní desce 
pocítíte uvolnění, péči a exotické vůně – wellness 
zážitek jako z Tisíce a jedné noci!

NOVĚ: Masáž šestmi 
drahocennostmi
(Massage der sechs Kostbarkeiten)

Masáž na hřejivém mramoru 
s exkluzivní kombinací 
jemné peelingové soli, 
mařinky vonné, propolisu, 
koriandru, květového medu 
a směsi přírodních éterických 
olejů z levandule, citronů, 
pomerančů, limetek, oliv a 
slunečnicových semínek. Vaši 
pokožku do hloubky pročistí, 
dobře prokrví a zjemní. Navíc 
jí znovu dodá cenné minerály. 
Exkluzivní péče o pleť!
 masáž celého těla

cca 20 min. € 28,50



Péče ve wellness areálu
Uvolněte se a nechte se hýčkat našimi 
klasickými péčemi, jako jsou ajurvédské 
masáže, havajská masáž lomi lomi nebo 
masáže exotickými oleji na teplém mramoru 
v orientálním pavilonu „BadeTempel“. 
Zapomeňte na všední dny v moderní 
architektuře wellness areálu nebo zažijte 
pohádku z Tisíce a jedné noci v našem 
orientálním pavilonu.
Všechny procedury ve wellness areálu lze 
absolvovat po zakoupení vstupenky alespoň 
do vodního areálu. Prosíme zamluvte 
si svůj termín předem. Termíny pro Vás 
zarezervujeme a rádi Vám poradíme na  
tel. 0049 / 9638 / 933-0.





Masáže v našem moderním 
wellness pavilonu
Ajurvédská olejová masáž
(Ayurvedische Öl-Massage)
Relaxační a regenerující masáž seza-
movým olejem podporující tok ener-
gie v celém těle. Souznění těla, mysli 
a duše!
 masáž zad, nebo nohou

cca 30 min. vč. klidové fáze € 39,50
masáž celého těla
cca 60 min. vč. klidové fáze € 69,00

Exotická masáž snů
(Exotische Traummassage)
Dopřejte si blahodárnou masáž 
teplým mandlovým olejem a nechte 
se okouzlit exotickou vůní s příměsí 
manga a kokosu. 
Exotický ráj pro Vaše smysly!

 
masáž zad a nohou
cca 20 min. € 26,50
masáž celého těla
cca 30 min.  € 39,50

Masáž lávovými mušlemi
(Lavamuschelmassage)
Užijte si hluboce uvolňující teplo 
lávových mušlí spojené s lehkou 
masáží olejem z hroznových jadérek 
na hřejivém mramoru.
Jedinečná relaxace!
 

masáž celého těla
cca 30 min.  € 39,50

LaStone
Zažijte fascinující kombinaci masá-
že, práce s energií a blahodárných 
účinků horkého bazaltu a chladného 
mramoru.

 
masáž zad
cca 45 min. vč. klidové fáze € 66,00
masáž celého těla
cca 75 min. vč. klidové fáze € 115,00

Lomi lomi –  
havajská chrámová masáž
„Doteky hebkých tlapek spokojené kočky“  
– to je význam této jedinečné ceremonie  
pro Vaše smysly. Nechte se unést do světa  
naprostého uvolnění! 

masáž zad a nohou
cca 60 min. vč. klidové fáze € 69,00
masáž celého těla
cca 90 min. vč. klidové fáze € 109,00



Masáž faraonů
(Pharaonenmassage)
Dopřejte si uvolnění díky zkušeným 
rukám a zjemňujícímu roztoku čistého 
kozího másla, léčivého pantenolu a pří-
rodní aloe. – Vhodné i pro  podrážděnou 
pokožku. Královský požitek pro Vaši 
pokožku!
 masáž zad a nohou

cca 20 min. € 26,50
masáž celého těla
cca 30 min.  € 39,50

 

Masáž obličeje
(Gesichtsmassage)
Dopřejte si zpevňující a regenerující 
účinky bambuckého másla – vhodné 
především pro suchou pleť.

 masáž celého těla
cca 30 min.  € 39,50

Masáž limbovým olejem
(Zirbenölmassage)
Užijte si zklidňující účinek éterického 
oleje z borovice limba ve směsi dalších 
vzácných přírodních olejů.
 masáž zad a nohou

cca 20 min. € 26,50
masáž celého těla
cca 30 min.  € 39,50





V zábalu na hřejivém vodním lůžku 
se příjemně uvolníte zahaleni 
do měkkého rouna a vzácných 
esencí. Dopřejte si výživné krémy 
a oleje, které rozvinou svůj účinek, 
zatímco Vy budete ležet téměř 
bez tíže na vodní hladině, aniž 
byste se jí dotýkali. Dopřejte si svůj 
regenerující zábal sami nebo ve 
dvou! Svůj vybraný zábal si můžete 
užít nezávisle na svém partnerovi 
či partnerce, ale společně v jedné 
místnosti!

Nově: Kleopatřin zábal pro 
suchou pleť
(Cleopatra-Packung für trockene Haut)
Mandlový, slunečnicový, sójový a 
hroznový olej s výživným kozím 
máslem Vaši pokožku změkčí a 
zjemní.

Nově: Kleopatřin zábal 
(nejen) pro muže
(Cleopatra-Packung nicht nur für Männer)
Péče o pleť s trpce mužnou vůní: 
kozí máslo, aloe vera, mandlový, 
slunečnicový, sojový a hroznový 
olej dodají Vaší pokožce vlhkost, 
vláčnost a hebkost.

Zábal s pupalkovým olejem
(Nachtkerzenöl-Packung)
Síla zářivě žlutých květů dodá Vaší 
pokožce novou pružnost a hebkost. 
Pramen mládí pro Vaši pokožku!

Softpacks – povznášející zábaly v orientálním pavilonu „BadeTempel“

všechny zábaly ve wellness 
areálu (cca 20 min.)

cena za osobu € 27,00

Zábal s krémem z kozího 
másla
(Ziegenbutter-Creme-Packung)
Geniální kombinace čistého 
kozího másla a léčivé aloe 
vera Vaši pokožku hydratuje a 
bezvadně ošetří. – Vhodný i pro 
podrážděnou pokožku!

Vámi objednaný zábal můžete 
na místě ještě změnit. Prosíme 
obraťte se při příchodu na náš tým 
u informační přepážky ve wellness 
areálu.



Náš tip: 
V léčebném oddělení mohou Vaše svaly a klouby poznat  
hluboce uvolňující účinky sopečných sil a Sibylina pramene  
díky péčím s přírodním fangem na vodním lůžku!





Krémový peeling 
Kurland® Rasul®
(Kurland® Rasul® Cremepeeling)

Zažijte smyslnou vůni cenných 
olejů ve směsi s bílým léčivým 

Péče pod zářící hvězdnou 
oblohou

bahnem. Peeling s mořskou 
solí z Atlantiku a výtažky 
z mořských řas Vaši pleť uhladí 
a zkrášlí. – Nádherný pocit 
z vlastní pokožky, který Vám 
vydrží po celé dny.
Dopřejte si pokožku hebkou 
jako hedvábí!

Zřejmě nejkrásnější místnost v Sibyliných lázních je 
věnována zcela péči o pleť. Už teď se můžete těšit 
na oslavu jemné, hebké pleti v atmosféře z pohádek 
Tisíce a jedné noci.

krémový peeling Kurland® 
Rasul® (cca 25 min.)

cena za osobu € 22,00



Wellness péče v léčebném 
oddělení

Relaxační masáž
(Entspannungsmassage)
Dopřejte svým zádům a šíji tuto blaho-
dárnou masáž. Pocítíte, jak Vaše ztuhlé 
svaly povolují pod jemným tlakem 
zkušených rukou a jak se Vám po těle 
rozlévá pocit příjemné lehkosti. Užijte 
si naprosté uvolnění!
 masáž celého těla

cca 40 min.  € 49,50

Reflexní masáž nohou
(Fußreflexzonenmassage)
Reflexní zóny na nohou jsou přímo 
propojeny se všemi částmi těla. Leh-
ký tlak na jednotlivé reflexní zóny 
podporuje činnost odpovídajících 
orgánů a nervových drah. Tyto impulzy 
harmonizují imunitní systém a celý 
organismus.
Tlak, který pomáhá!

 
reflexní masáž nohou
cca 40 min. 
vč. klidové fáze 

€ 45,50

Dornova masáž
(Dornmassage)
Při masáži Dornovou metodou se 
pomocí cíleného a jemného tlaku  
v kombinaci s pohyby pacienta  
mobilizují jednotlivé obratle a klouby.

 
Dornova masáž
cca 60 min.   € 85,00



Uhličitá minerální lázeň
(Kohlensäure-Mineralbad)
Zažijte perlivý účinek přírodního oxidu 
uhličitého na Vaší pokožce – podpo-
ruje prokrvení a reguluje funkce srdce, 
krevního oběhu a krevního tlaku.

 
lázeň
cca 20 min. € 19,50

Masáž proti migréně
(Migräne-Massage)
Speciální masáž proti migréně a bo-
lestem hlavy uvolňuje zablokované 
oblasti pojivových tkání pomocí 
speciální hmatové techniky. Technika 
jemné masáže spouštěcích bodů může 
uvolnit jádra extrémního napětí a tím 
zmírnit bolesti hlavy. Při závěrečné 
masáži hlavy se uvolňuje i svalstvo 
hlavy a ramen.

 
masáž proti migréně
cca 25 min. € 39,50

Masáž spouštěcích 
bodů
(Triggerpunktmassage)
Masáž spouštěcích bodů se používá 
při lokálních ztuhnutích kosterní sva-
loviny.
 

masáž spouštěcích bodů
cca 20 min. € 26,50

masáž zad a nohou
cca 40 min.  
vč. klidové fáze

€ 43,00

Sibylinolázeňské přírodní fango  
– hluboké uvolnění z nitra sopky
Příjemné teplo na temperovaném vodním lůžku a hřejivý účinek přírodního fanga 
ze sopečné horniny vedou k hlubokému uvolnění ztuhlého svalstva a ke zmírnění 
bolesti kloubů. Tento efekt je zesílen přidáním minerální vody ze Sibylina pramene 
s obsahem oxidu uhličitého. Přirozený oxid uhličitý zesiluje účinek přírodního 
fanga tím, že zvyšuje prokrvení dané části těla a navíc posiluje imunitní systém, 
elasticitu tkání a látkovou výměnu.
 
 

přírodní fango 
cca 20 min. € 20,50

Masáž Tuina
(Tuina-Massage)
Masáž tuina je jedním z pěti sloupů 
tradiční čínské medicíny (TCM). Uvol-
ňuje blokády energetických drah, aby 
mohla volně protékat energie čchi. 
Souznění jin a jang!

 



Relaxační dny
– Dopřejte si hodiny uvolnění,  
hýčkejte své tělo i duši a načerpejte 
novou energii!



Relaxační den „Jen pro mne“
(Ein Tag für mich)
n celodenní vstupenka do vodního areálu a 
 wellness areálu 
n královská masáž faraonů, záda a nohy 
 (cca 20 min.)
n Sibylino lázeňské menu v jedné z okolních 

restaurací
 

cena balíčku za osobu € 58,50
 

Relaxační den „Sultán“
n celodenní vstupenka do vodního areálu a 

wellness areálu
n zjemňující krémový peeling Kurland®Rasul® 

pod zářící hvězdnou oblohou (cca 25 min.)
n vyživující Kleopatřin zábal na hřejivém 

vodním lůžku (cca 20 min.)
n Sibylino lázeňské menu v jedné z okolních 

restaurací
 cena balíčku za osobu € 81,00

Relaxace se sílou vulkánu 
(Entspannung mit der Kraft des Vulkans)
n celodenní vstupenka do vodního areálu a 
 wellness areálu 
n Sibylinolázeňské přírodní fango na vodním 
 lůžku 
n blahodárná uvolňující masáž zad 
n Sibylino menu v jedné z okolních restaurací 
  

cena balíčku za osobu € 79,00
 

Relaxační den „Radost pro  
pleť i duši“ (Ein Fest für Haut und Seele) 
n celodenní vstupenka do vodního areálu a 
 wellness areálu 
n pročišťující solno-olejový zábal na hřejivém 
 vodním lůžku (cca 20 min.) 
n aktivující medová masáž celého těla na 
 rozehřátém mramoru (cca 20 min.) 
n Sibylino lázeňské menu v jedné z okolních 
 restaurací 
  cena balíčku za osobu € 83,50

Relaxační dny (Badetage)

Na skok do orientu 
(Kurzurlaub im Orient)
n celodenní vstupenka do vodního areálu a 
 wellness areálu 
n krémový peeling Kurland® Rasul®  pod 
 hvězdnou oblohou 
n turecká masáž celého těla na hřejivém mramoru 
n Sibylino menu v jedné z okolních restaurací 
  cena balíčku za osobu € 80,50

Prosíme zamluvte si svůj termín předem na 
tel. 0049 / 9638 / 933-0. 
Poukázku na Sibylino lázeňské menu obdržíte v daný 
den u pokladny lázní.



Relaxační dny pro dva (Verwönangebote für zwei)
Luxusní relaxační balíček pro 
dva
(Luxus-Verwöhnpaket für zwei)
n celodenní vstupenka do vodního  

areálu a wellness areálu
n očistný olejovo-solný zábal na vodním 

lůžku
n medová masáž zad a nohou aktivující 

pokožku
  

cena balíčku pro dvě osoby €126,00

1001 noc pro dva
(1001 Nacht für zwei)
n celodenní vstupenka do vodního 

areálu a wellness areálu
n turecká masáž celého těla na  

vyhřátém mramoru
n zjemňující Kleopatřin zábal 

  cena balíčku pro dvě osoby €129,00

Uvolnění se Sibylou
(Entspannen mit Sibylle)  
(celková doba relaxace cca 60 min.)
n celodenní vstupenka do vodního areálu a 
 wellness areálu 
n královská masáž faraonů, záda a nohy 
 (cca 20 min.) 
n uklidňující zábal na hřejivém vodním lůžku 
  

cena balíčku pro dvě osoby € 113,00

Užívat si všemi smysly  
ve dvou
(Zu zweit mit allen Sinnen genießen)
n celodenní vstupenka do vodního 

 areálu a wellness areálu
n uklidňující koupel s limbovým olejem  

v sibylinolázeňské ozvučené vaně
n uvolňující masáž limbovým olejem,  

záda a nohy
cena balíčku pro dvě osoby € 126,00

Den pro holky (Mädlstag)  
(vhodné i pro kluky a páry)

n celodenní vstupenka do vodního areálu a 
 wellness areálu 
n masáž obličeje (cca 30 min.) 
n pupalkový zábal aktivující buňky pokožky 
 na hřejivém vodním lůžku (cca 20 min.)

  cena balíčku pro dvě osoby € 165,00

  



Čas je vzácný. 
Proto bychom svůj čas měli trávit s milými lidmi. 

Náš tip: Darujte relaxační den pro dva v podobě dárkového poukazu. 
Darujete tak nejen odpočinkový den v Sibyliných lázních, ale i 
nezapomenutelný čas ve dvou.



Léčivá voda v Sibyliných lázních: 
oxid uhličitý a radon
Sibyliny lázně čerpají dva vysoce 
účinné prameny: Kateřinin pra-
men obsahující radon a Sibylin 
pramen s obsahem minerálů a 
oxidu uhličitého. Vzácný plyn 
radon je jedním z nejúčinnějších 
léčebných prostředků lázeňství. 
Při pravidelné aplikaci reaktivuje 
vlastní léčebné síly těla, podpo-

ruje prokrvení, tiší bolest, působí 
antisepticky a posiluje imunitní 
systém.

Radonové koupele jsou v Sibyli-
ných lázních již po 25 let apliko-
vány pro dlouhodobé zmír-
nění bolesti při revmatických 
onemocněních a onemocněních 
páteře a kloubů. Provádějí se  
v sérii šesti jednotlivých koupelí. 
Radonovou terapii lze v rámci 
zdravotního pojištění vyúčto-
vat pouze v rámci ambulantní 
preventivní péče (lázeňská kúra), 
anebo ze soukromého zdravotní-
ho pojištění.



Léčivá voda ze Sibylina prame-
ne obsahující oxid uhličitý a 
minerály přirozeným způsobem 
reguluje krevní oběh, pozitívně 
působí na krevní tlak, podporuje 
prokrvení, posílí Vaše srdce a 
odbourává fyzickou a psychickou 
zátěž organismu. Zvyšuje elasti-
citu pojivových tkání, především 
v blízkosti kloubů, a dále prokr-
vuje a uvolňuje svalstvo. 

Léčivá voda ze Sibylina pramene 
obsahující oxid uhličitý a mine-
rály je přidávána do bazénů ve 
vodním areálu v rozsahu mezi 50 
– 70 %. Stoprocentní koncentraci 
vody s oxidem uhličitým zažijete 

při individuální lázni. Léčivou 
vodou obsahující oxid uhličitý se 
můžete sami zdarma občerstvit 
u pítka v suterénu našeho lázeň-
ského domu.





Dopřejte si blahodárný účinek léčivé vody s obsahem oxidu uhličité-
ho a minerálů. Léčivá voda ze Sibylina pramene o teplotě 34 a 36 °C 
zvyšuje elasticitu vazivových tkání především v oblasti kloubů, 
podporuje prokrvení a uvolňuje svalstvo. Na návštěvníky lázní če-
kají v nedávno renovovaném a rozšířeném vodním areálu dva rela-
xační bazény a jeden terapeutický bazén (hloubka 1,35 m), venkov-
ní koupací areál, irsko-římská parní lázeň a mnoho dalších atrakcí.

Vodní areál „Badelandschaft“ – 
léčivá síla Sibylina pramene

Tip: Občerstvení Vám nabídne obsluha v restauraci 
Fellner´s a v čajovně s terasou. 

Pohybové terapie i další preventivní a léčebné procedury si 
můžete vybrat v katalogu Sibyliných lázní nebo na  
www.sibyllenbad.de.

Bezplatné kurzy pro Vaše zdraví:
aquarobic
středa a pátek 19.00 hod. 
sobota  14.00 a 16.00 hod. 
každá 1. neděle v měsíci 9.00 hod.
vodní gymnastika
od pondělí do soboty 12.00 a 15.00 hod. 
neděle, svátky 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod.

http://www.sibyllenbad.de


Osm různých saun ve stylu legendární architektonické dílny Bauhaus 
láká ke zdravému lenošení – návštěva sauny je malá dovolená! 
Relaxujte v individuálně řešených prostorách, jako jsou místnost 
s krbem, fonotéka či místnost s vůní pečeného chleba, anebo si za 
pěkného počasí odpočiňte v zahradě, kde najdete venkovní vířivku 
s léčivou vodou a louku s lehátky.

Pavilon se saunami „Saunalandschaft“
sauna s nálevy
různé druhy nálevů s přírodními 
éterickými oleji a pestrými 
vůněmi

finská sauna 
klasické severské saunování při 
cca 90 °C

březová sauna 
přímo vedle venkovní sprchy 
v nádherné zahradě, 90 a více °C

parní sauna
šetrná ke krevnímu oběhu při  
cca 45 °C, blahodárná pro 
dýchací cesty

biosauna 
šetrná ke krevnímu oběhu  
při cca 60 °C, s barevnou 
světelnou terapií

kamenná sauna 
příjemná vlhkost vzduchu 
díky automatickým nálevům 
každých 15 minut

bylinná sauna 
příjemná vůně léčivých bylin  
při cca 75 °C

senná sauna 
užijte si vůni čerstvého sena  
při 80 °C 

NOVĚ: exkluzivní rituály 
s březovými větvičkami a 
ozvučnými miskami



Odpočívárny

místnost s pecí na chleba
ve vůni pohody: vůně čerstvě 
pečeného chleba připomíná 
staré tradice, dopřejte si tuto 
tradiční pohodu

místnost s krbem
v záři ohně: relaxujte a uvolněte 
se v záři mihotajících se 
plamínků a praskání dřeva

zahrada za saunami
v souladu s přírodou: užívejte 
si nádhernou zahradu a léčivé 
účinky Sibylina pramene ve 
venkovní vířivce

odpočívárna s vodními lůžky
zažijte hluboké uvolnění a 
zbavte se tíže 



Ponořte se do pohádky 
z 1001 noci v orientálním 
pavilonu „BadeTempel“.
Vydejte se na cestu daleko za hranice 
všedních dnů - vypněte, uvolněte se  
a zklidněte se.



Oddejte se očistné orientální ceremonii pod působivou kopulí 
mramorových parních lázní, která spojuje tři parní komory. 

Hostům se vstupenkou do wellnessu areálu u informační přepážky 
při vstupu do wellnessu zdarma zapůjčíme tureckou koupací 
roušku „peštemal“, žínku z přírodního hedvábí a zjemňující 
vavřínové mýdlo. Vaše cesta do pohádky z Tisíce a jedné noci 
začíná. V našich tureckých lázních posílíte svůj imunitní systém a 

Orientální pavilon „BadeTempel“ 
ve stylu tureckého hamamu

stimulujete a zkrášlíte svou pokožku. Po orientální ceremonii 
Vám doporučujeme regenerující krémový peeling Kurland® 
Rasul® pod zářící hvězdnou oblohou relaxační místnosti, 
uvolňující masáž na hřejivé masážní desce z mramoru nebo 
výživný zábal na vodním lůžku. Na závěr si odpočiňte u skleničky 
tureckého čaje v maurské oáze.



Originální orientální lázeňský pavilon „BadeTempel“ ve 
stylu tureckého hamamu byl navržen v roce 1996 tureckou 
architektkou Nevin Cekirge. Orientální očistná ceremonie zde 
probíhá ve vstupní místnosti s vůní bylinek a pod kopulí se třemi 
parními komorami. Tato část orientálního lázeňského pavilonu 
„BadeTempel“ je přístupná všem hostům se vstupenkou do 
wellness areálu. Ve vstupném do wellness areálu je zahrnuta 
očistná ceremonie, jakož i zapůjčení turecké koupací roušky 
„peštemal“ a hedvábné rukavice. Obojí obdrží hosté spolu  
s ručně řezaným vavřínovým mýdlem po načtení zálohy na 
čip u informační přepážky ve wellness areálu. Pro absolvování 
ceremonie pak už je zapotřebí jen vhodné lázeňské obuvi. Návštěva 
orientálního pavilonu „BadeTempel“ slouží péči o pokožku a 
posílení imunitního systému. Jedná se o klasickou lázeň zahřátím 
v horkém vzduchu o teplotě cca 45 °C při vysoké vlhkosti vzduchu. 
Orientální pavilon je proto ideálním zahájením dne stráveného ve 
wellness areálu se saunami.



Orientální lázeňská ceremonie v pavilonu „BadeTempel“
Vaše cesta do Orientu začíná v místnosti s vůní bylinek. Ponořte 
se do vůně vybraných bylin, zatímco si Vaše tělo uvyká na hřejivé 
klima. Po pěti až deseti minutách pobytu v této místnosti přejděte 
do prostoru pod kopulí se třemi parními komorami.
V první komoře je vlhkost vzduchu téměř 100 %, aby se Vaše tělo 
zahřálo a pokožka zvlhčila. V každé ze tří komor Vám doporučujeme 
pobýt maximálně 10 minut, vždy ale jen tak dlouho, jak je Vám 
to příjemné. Po návštěvě každé z komor byste si měli po dobu 
15ti minut odpočinout ve výklencích mezi komorami, než budete 
pokračovat dál. 

Přestávku Vám zpříjemní opláchnutí vlažnou vodou. Nepoužívejte 
ale vodu studenou. V druhé parní komoře si hedvábnou rukavicí 
z celého těla jemně odstraníte šupinky odumřelých buněk. Vaše 
pokožka změkne a zvláční. Po pauze přejdete k namydlení do 
třetí parní komory. Vavřínové mýdlo s příměsí olivového oleje Vaši 
pleť znovu rozzáří. Po závěrečném ochlazení v bazénku zakončíte 
očistnou ceremonii odpočinkem v maurské oáze. Při skleničce 
tureckého čaje a příjemném zurčení fontánky odplynou Vaše 
všední dny do dáli.



Wellness péče v orientálním pavilonu „BadeTempel“
Dopřejte si medovou masáž, masáž šestmi drahocennostmi nebo 
tureckou masáž celého těla na hřejivém mramoru. Každou z masáží 
si na hřejivém masážním mramoru můžete užít i ve dvou. Hýčkejte 
svoji pleť v zábalu na příjemně prohřátém vodním lůžku. Dle typu 
pleti si vyberete mezi Kleopatřiným zábalem pro suchou pokožku, 
zábalem s krémem z kozího másla k uklidnění podrážděné pokožky 
a zábalem s výživným pupalkovým olejem pro navrácení pružnosti. 
I zábaly si ve společné místnosti můžete užít ve dvou. Krémový 
peeling značky Kurland Rasul pod rozzářenou hvězdnou oblohou 
Vaši pokožku zregeneruje a poskytne Vám pocit jemné hebkosti, 
který vydrží po řadu dní. Této péče se může současně zůčastnit 
maximálně osm návštěvníků.

Wellness tip:

Orientální lázeňská ceremonie je optimální přípravou těla na 
masáže, zábaly a krémový peeling  Kurland Rasul. Svaly i pokožka 
se prohřejí a její povrch se zvlhčí. Podle toho, jak dlouhý pobyt  
v parních komorách je Vám příjemný, může tato očistná ceremonie 
trvat jednu až jednu a půl hodiny.





1.000 bodů „Malý dárek“
n ranní nebo večerní vstupenka 
n ručník Sibyliných lázní

2.000 bodů „Velký dárek“
n vstupenka na pět hodin do 

vodního areálu a wellness areálu 
n ručník Sibyliných lázní
n sprchový gel Sibyliných lázní

3.000 bodů „Bronzový dárek“
n dvě celodenní vstupenky do 

vodního areálu a wellness areálu
n dva sprchové gely Sibyliných lázní

Body na zákaznickou kartu  
nelze získat za:
n procedury či lázeňské pobyty na 

lékařský předpis
n příplatky pacientů na procedury a 

pobyty předepsané lékařem
n procedury a vstupenky zaplacené 

dárkovým poukazem
n relaxační dny a zvláštní nabídky 

zlevněné v reklamních akcích
n relaxační pobyty s ubytováním
n preventivní balíčky
n občerstvení a nápoje

4.000 bodů „Stříbrný dárek“
n permanentka na deset vstupenek 

na 1,5 hodiny do vodního areálu
n ručník Sibyliných lázní

5.000 bodů „Zlatý dárek“
n permanentka na deset celodenních 

vstupenek do vodního areálu

10.000 bodů „Platinový dárek“
n permanentka na deset celodenních 

vstupenek do vodního areálu a do 
wellness areálu

n dvě osušky Sibyliných lázní
n dvakrát krémový peeling  

Kurland® Rasul®

„SibyllenbadCard“ – věrnost se Vám vyplatí!

SibyllenbadCARD
Wohlfühlen & Sparen

Sibyllenbad
n poštovní známky a „Dyleňské trpaslíčky“
n nákupy uskutečněné před obdržením 

zákaznické karty „SibyllenbadCard“

Body se na Vaše zákaznické konto přičítají 
jen při placení u pokladny a u informační 
přepážky ve wellness areálu. Zákazník musí 
svou zákaznickou kartu předložit před 
zaplacením. Dodatečně nahlášené platby 
bohužel nemohou být zohledněny. 

Náš tip: Darujte svým blízkým dárkovou 
poukázku Sibyliných lázní a sbírejte body  
na věrnostní dárek pro Vás! 

Všechny změny vyhrazeny.

Se zákaznickou kartou Sibyliných lázní sbíráte body automaticky jako bonus 
za zakoupení jakékoliv vstupenky nebo procedury. Za každé euro, které u nás 
utratíte, Vám na Vaše zákaznické konto přibude 5 bodů. Podle počtu nasbíraných 
bodů se pak můžete těšit na atraktivní věrnostní odměny jako např. sprchový gel, 
vstupenky nebo procedury zdarma. Svou zákaznickou kartu obdržíte samozřejmě 
zdarma u pokladny.



Každoroční inspekce 
předběžně od 29. června do 
24. července 2020 
– Sibyliny lázně v provozu
Našim hostům chceme i nadále 
poskytovat vysoký standard, na který 
jsou zvyklí. Pravděpodobně od 29. 
června do 24. července proto 
provedeme každoroční inspekci. 
Během tohoto období proběhne 
údržba všech bazénů, saun a 
orientálního pavilonu. Sibyliny lázně 
během této doby zůstanou otevřeny. 
V provozu bude vždy jedno patro 
v areálu saun, zatímco v tom druhém 
bude probíhat údržba. V bazénech 
proběhne údržba postupně, takže 
bude možno používat vždy nejméně 
dva bazény. Kdy přesně proběhne 
údržba v které části lázní, bude včas 
oznámeno.
Otevírací doby v období inspekce:
vodní areál: 08.00 – 20.00 hod.
wellness areál: 12.00 – 20.00 hod.

Vstupné v období inspekce:
Vodní areál
Zaplaťte regulérní jednorázové 
vstupné na 3 hodiny (9,00 €) a 
zůstaňte celý den. 
Návštěvníkům se zlevněným nebo 
zvýhodněným vstupným bude 
v období inspekce zdarma o hodinu 
prodloužena doba návštěvy.
Wellness areál celodenní vstupné
12.00 – 20.00 hod. 13,50 €
večerní wellness vstup na
2 hodiny po 17.45 hod. 8,50 €
Prosíme připravte si u pokladny 
odpovídající zálohu. Slevy nelze 
kombinovat s jinými slevami nebo 
speciálními nabídkami.
Wellnes areál bude během 
inspekčního období od 29. června  
do 24. července 2020 otevřen od 
12.00 do 20.00 hodin.

Kouzlo zimy – vstupenky na 
dny ze zbylé dovolené
Od ledna do konce března a dále 
v prosinci 2020 platí vždy od pondělí 
do čtvrtka mimo bavorské školní 
prázdniny (neplatí ve dnech  
1. – 6. ledna, 24. – 27. února  
a 23. – 31. prosince):
Při zakoupení regulérní jednorázové 
vstupenky na 3 hodiny do vodního 
arálu „Badelandschaft“ nebo do 
wellness areálu smíte zůstat celý den.
Tuto akci nelze kombinovat s jinými 
slevami nebo zvýhodněným vstupným. 
Návštěvníci se zlevněným nebo 
zvýhodněným vstupným, jakož i lázeňští 
hosté a pacienti s pobytem na recept 
obdrží během tohoto období zdarma 
hodinu navíc.

Dárek k narozeninám 
V den Vašich narozenin 
Vám (po předložení 
průkazu) darujeme vstup 
do vodního areálu a do 
wellness areálu zdarma. 
Každý čtvrtek v 19.30 hod. 

Flexibilní vstupenky  
– užívejte si individuálně!
Všechny celodenní vstupenky, jakož i 
vstupenky do wellness areálu (mimo 
ranní wellness a večerní wellness) můžete 
využít flexibilně („Wechselfunktion“). To 
znamená, že můžete až sedmkrát z areálu 
odejít a zase se vrátit – bez placení 
dalšího vstupného. Máte objednány 
procedury v léčebném oddělení? Prosíme 
informujte náš tým u pokladny, aby Vám 
byl vydán flexibilní čip s funkcí přerušení 
návštěvní doby. Před opuštěním placené 
zóny nezapomeňte u platebního 
automatu zaplatit všechny zakoupené 
procedury, občerstvení a nápoje. Až pak 
můžete opustit areál.



Otevírací doby
Vodní areál „Badelandschaft“ (vstup v plavkách)
denně 08.00 – 20.00 hod.
25.12. a Nový rok 12.00 – 20.00 hod.
silvestr 08.00 – 17.00 hod.
Štědrý den zavřeno

Dětem mladším 10 let není ze zdravotních důvodů vstup 
povolen.

Wellness areál „Wellnesslandschaft“ (vstup bez plavek)  
denně 10.00 – 22.00 hod. 
25.12. a Nový rok 12.00 – 22.00 hod. 
silvestr 10.00 – 17.00 hod. 
Štědrý den zavřeno

Wellnes areál bude během inspekčního období od  
29. června do 24. července 2020 otevřen od  
12.00 do 20.00 hodin.
Vstup povolen od 14 let! Každé úterý je od 17.00 hod. 
v orientálním pavilonu a v pavilonu se saunami dámský den, 
pro muže zavřeno.

Vstupné 
Vodní areál „Badelandschaft“  permanentka
  na 10 vstupů
vstupenka na 1,5 hod. 7,00 € 63,00 € 
vstupenka na 3 hod. 9,00 € 81,00 € 
celodenní vstupenka 14,00 € 126,00 €

Zvýhodněné vstupné
ranní vstupné na 2 hod. 6,50 €  
vstup před 9.30 hod.
večerní vstupné na 2 hod. 6,50 € 
vstup od 17.00 hod.
Dětem do 10 let je vstup do vodní areálu zakázán. 
Vodní areál „Badelandschaft“ a wellness areál 
„Wellnesslandschaft“
vstupenka na 3 hodiny 17,00 € 153,00 € 
vstupenka na 5 hodin 22,00 € 198,00 €
Zvýhodněné vstupné
ranní wellness na 3 hodiny 
vstup před 10.30 hod. 12,00 €  
večerní wellness na 3 hodiny 13,50 €  
vstup už od 18.00 hod. 
večerní wellness na 2 hodiny 8,50 €  
vstup od 19.45 hod.
Dětem a mládeži do 14 let je vstup do wellness areálu 
zakázán. 
Ostatní
překročení zaplacené doby za každých započatých 30 min. 1,00 € 
záloha na zapůjčení koupacího pláště 30,00 € 
poplatek za vyčištění zapůjčeného koupacího pláště 4,50 €

Sibyllenbad
im Oberpfälzer Wald

Heilquellenkurbetrieb

Fotos: Kurmittelhaus Sibyllenbad,  
 Tourismuszentrum Opf. Wald 
 Arne Trautmann,  Christina
 Schmidt, Karina Bonenberger 
Fotoarchive: istockphoto und shutterstock

Änderungen und  Irrtum vorbehalten.

Léčebné oddělením
pondělí až pátek 08.00 – 19.00 hod.
sobota 08.00 – 17.30 hod.
silvestr 08.00 – 14.00 hod. 
V neděli, o svátcích a na Štědrý den zavřeno.

Kurmittelhaus Sibyllenbad
Eigenbetrieb des Zweckverbandes  
Sibyllenbad 
Verbandsvorsitzender:  
Bezirkstagspräsident Franz Löffler
Werkleiter: Dipl. –Kfm. Gerhard Geiger

Kurallee 1  ·  95698 NEUALBENREUTH
Tel. 09638 933-0  ·  Fax: 09638 933-190
info@sibyllenbad.de

Zweckverband Sibyllenbad
Ludwig-Thoma-Str. 14  ·  93051 REGENSBURG
Tel. 0941 9100-0  ·  Fax: 0941 9100 1109

www.sibyllenbad.de


