TERMS AND CONDITIONS
Reservation
Reservation is highly recommended. Please reserve your treatment at the
SPA reception by dialling extension 124 from your hotel room, or call directly
+420 224 100 124. For opening hours please see the SPA reception.
Cancelation policy
If you have to cancel or reschedule your appointment, kindly inform us at
least 4 hours prior to your appointment time within the SPA KING DAVID
opening hours. If your reservation is cancelled later, you will be charged
50% of the price of the treatment. If you do not cancel your reservation or
in case of no-show, you will be charged the full price. We will do our best
to accommodate your late arrival, but your treatment will end at the time
originally scheduled. A credit card number or room number is required at
the time of booking.
Arrival
We kindly ask you to arrive 10–15 minutes prior to your scheduled
appointment. Late arrival will shorten the time of your treatment. All
treatments have to finish precisely on the scheduled time, so that other
waiting guests are not delayed. We recommend taking a shower before the
treatment. We appreciate turning off your mobile device. The use of alcohol
and tobacco is strictly prohibited on spa premises. We reserve the right to
refuse any guests that appear to be under the influence of alcohol or drugs.
Health Conditions
Be sure to notify your therapist or the SPA receptionist if you are pregnant,
suffer from high blood pressure, allergies, heart condition or if you have an
injury, other illnesses or disabilities which could influence the course of the
treatment or services provided. Please allow the receptionist to guide you
in selecting which treatments are most suitable for you. The massages are
taken at your own risk and we, SPA KING DAVID, are not responsible should
your condition get worse or be affected by our treatment.
Spa Clothing
In–house guests are advised to wear the robes and slippers that are
provided in their guest rooms. As an alternative, we can provide you with a
robe at the SPA reception prior to your massage appointment. Proper attire
and sports shoes must be worn while exercising. Swimwear must be worn
in the swimming pool. In steam room guests are advised to wear a sheet or
towel only.
Age Restrictions
Children under 16 years of age have to be accompanied by an adult.
Children under 16 years are not allowed to enter the gym.
Prices and Payment Terms
Prices are listed in CZK and include VAT. We accept VISA, MasterCard,
American Express, Diners Club, Maestro credit cards, and cash payments
in CZK. Prices and conditions are subject to change without prior notice.
Discounts cannot be combined.
Our professionally qualified Spa team can offer lifestyle consultations
and subsequently design bespoke physical spa and health.

תנאים וכללים
הזמנות
מומלץ להזמין את הטיפולים מראש בדלפק הקבלה של הספא או על ידי חיוג
לבירור זמני הפתיחה. +420224100124  מחדרכם או צלצלו ישירות124 מספר
.ושעות העבודה אנא פנו לדלפק הקבלה של הספא
ביטול הזמנה
 נא להודיע לפחות ארבע,אם יש צורך לבטל או לדחות את הטיפול שהזמנתם
 ניתן לבטל הזמנה בזמני.שעות לפני מועד הטיפול לדלפק הקבלה של הספא
 ממחיר50%  תחוייב ב, הזמנה שבוטלה מאוחר יותר.הפעילות של הספא בלבד
 נעשה ככל. תחוייב במחיר מלא, או אי הגעה לטיפול, אי ביטול הזמנה.הטיפול
שביכולתינו להערך להגעתכם המאוחרת אולם הטיפול עצמו יסתיים בזמנו
. לביצוע הזמנה דרוש מספר כרטיס האשראי.המקורי
הגעה לספא
 סיום הטיפול. הגעה מאוחרת תקצר את זמן הטיפול. דקות קודם10-15 נא להגיע
.יהיה בדיוק בשעה שנקבעה בכדי שאורחינו האחרים לא יעוכבו לטיפולים שלהם
 שימוש באלכוהול או. נא לכבות את הטלפון הנייד.מומלץ להתקלח לפני כל טיפול
 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לטפל באורח.עישון אסור בכל שטח הספא
.שנראה תחת השפעת סמים או אלכוהול
מצב בריאותי
, הריון:נא להודיע למטפל או בדלפק הספא על מצב בריאותכם
 מחלות או מוגבלויות אחרות העלולות, פציעות, בעיות לב, אלרגיות,לחץ דם
 תנו לפקידת הקבלה בספא להמליץ אילו.להיות מושפעות מהטיפול שיינתן לכם
 ספא המלך דוד לא יישא באחריות באם יורע מצבכם.טיפולים יהיו מתאימים לכם
.כתוצאה מהטיפול שהוזמן והטיפול הוא על אחריותו האישית של המטופל
בגדי ספא
.מומלץ לאורחי המלון ללבוש את החלוק ונעלי הבית הניתנים להם בחדרים
 אנו יכולים לספק לכם חלוק בדלפק הקבלה של הספא לפני קביעת מועד,כחלופה
 בגד ים בבריכה ובחדר, יש ללבוש נעלי ספורט בזמן אימון.הטיפול שלכם/העיסוי
.האדים אנו ממליצים להתעטף בסדין או במגבת בלבד
מגבלות גיל
 אינם רשאים16  ילדים מתחת לגיל. חייבים בליווי מבוגר16 ילדים מתחת לגיל
.להיכנס לחדר הכושר
מחירון ותנאי תשלום
 אנו מכבדים כרטיסי.המחירים הרשומים הם במטבע הצ'כי המקומי וכוללים מע"מ
 מאסטרו ומזומן, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, מאסטר קארד,אשראי של ויזה
 המלון שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים ותנאי שימוש ללא.במטבע המקומי
. לא ניתן לשלב הנחות או כפל מבצעים.הודעה מוקדמת
צוות הספא המקצועי שלנו יוכל לייעץ בתחום אורח חיים בריא ולתכנן טיפול ספא
.המותאם אישית

Spa Menu

Massages
CLASSIC MASSAGE

The full body massage inspired by Scandinavian
techniques with light or medium strong pressure.
90 min
CZK 2090
60 min
CZK 1890
DEEP TISSUE

More intensive classic full body massage focused mainly
on the problematic parts of body. It treats
the deeper layers of soft tissue.
60 min
CZK 2090
LAVA STONE THERAPY

Detoxifying relaxing massage with hot lava stones.
75 min
CZK 2190
KINGS BACK MASSAGE

This therapy with warm lava stones helps to relieve
the pain in the lower back, cervical spine, head and
stiff nape of neck.
60 min
CZK 1890
HEAD AND FACE MASSAGE

Calming treatment with beneficial effects on
headaches relieves the stiff nape of the neck. This
massage can also be an excellent complement of the
entire body massage.
45 min
CZK 1390
FOOT RELAX

The combination of massage techniques and reflex
therapy will relax your tired feet. Fine balm application will
soften and regenerate the skin of your foot soles.
45 min
CZK 1390
PRENATAL MASSAGE

This massage eases away tension in the upper back and
shoulders, nourishes skin and relaxes the body.
60 min
CZK 1790
30 min
CZK 1090

עיסויים
עיסוי קלאסי
עיסוי גוף מלא בהשראת טכניקות סקנדינביות ברמות לחץ שונות
 קרונות2090  דקות90
 קרונות1890  דקות60
עיסוי רקמות עמוק
עיסוי גוף מלא אינטנסיבי יותר מהעיסוי הקלאסי
מתמקד בעיקר בחלקי הגוף הבעייתיים בשכבות העמוקות יותר
של הרקמות
 קרונות2090  דקות60
טיפול באבני לבה
עיסוי מרגיע לניקוי רעלים עם אבני לבה חמות
 קרונות2190  דקות75
עיסוי גב
 עמוד,טיפול עם אבני לבה חמות המסייע ומקל על כאב גב תחתון
 הראש והעורף,שדרה צווארי
 קרונות1890  דקות60
עיסוי ראש ופנים
טיפול מרגיע המועיל ומקל על כאבי ראש ועורף נוקשה
עיסוי זה יכול להיות כהשלמה מצוינת לעיסוי גוף מלא
 קרונות1390  דקות45
עיסוי רגלים
שילוב של טכניקות עיסוי וטיפול ברפלקס המרגיע ומקל על רגליים
עייפות
קרם בלזם ירכך ויחדש את העור של סוליית כף הרגל
 קרונות1390  דקות45
עיסוי טרום לידה
עיסוי המקל על הלחץ המופעל על הגב העליון והכתפיים
מזין את העור ומרגיע את הגוף
 קרונות1790  דקות60
 קרונות1090  דקות30

EXPRESS MASSAGE (BACK OR LEGS)

Indulge yourself in this 30-minute therapy of your feet or
your back.
• Back massage will relieve the tension of the most
problematic parts, which are mainly the lower back and
the nape of the neck.
• Legs and feet massage will help the regeneration of your
muscles after a sport or a long walk.
30 min
CZK 1090

)עיסוי אקספרס (רגליים או גב
 דקות בכפות הרגליים או בגב30 עיסוי מפנק בן
 הגב- עיסוי גב יקל על המתח של רוב האיזורים הבעייתייםy
התחתון והעורף
 יסייע להתחדשות השרירים לאחר פעילות גופנית או- עיסויy
הליכה ממושכת
 קרונות1090  דקות30

SALT PEELING

The mixture of salt from the Dead Sea and exotic oil will
thoroughly remove the dead skin cells, mineralise and
rejuvenate your skin. As a result of this, your skin will remain
smooth and deeply cleansed.
30 min
CZK 1090

פילינג קוקוס
 בהיר,קני סוכר עם שמן קוקוס כתית יגרום לעורכם להיות גמיש
וחלק כקטיפה
 קרונות1090  דקות30

Smoothes the skin, soothes redness and irritations,
nourishes and fortifies the skin barrier. Recommended for
skins which are sensitive fragile and prone to redness.
60 min
1690 CZK

Let your skin cleansed by applying the mixture of cane
sugar and extra virgin coconut oil. Your skin will be
pampered by the beneficial effects of coconut oil which
will leave your skin elastic, bright and as smooth as velvet.
30 min
CZK 1090

This treatment includes peeling massage with sugar cane
to completely cleanse the body. This is followed by the
relaxing body massage and body wrap which hydrates,
nourishes and treats damaged skin in depth.
100 min
2890 CZK
CHOCOLATE PLEASURE

Pampering body and mind ritual with full body peeling, hot
chocolate body massage followed by the chocolate wrap.
100 min
2790 CZK
HONEY THERAPY

One of the most pleasant procedures starts with full body
peeling followed by actual honey massage. The hands of
masseuse help the heated honey reach deep into the
tissues of the body.
75 min
2490 CZK

Ritual that gives your skin 24hours double hydration. The
exclusive application of the mask with brushes offers a
unique experience. Ideal for all skin conditions, specific
for particularly dehydrated and stressed skins, exposed to
air-conditioned and very dry climates.
30 min express
1090 CZK
60 min
1690 CZK

SENSITIVE SKIN

COCONUT PEELING

EXOTIC DREAM

Advance reservation required
HYDRAMEMORY

פילינג מלח
תערובת מלחים מים המלח ושמן אקזוטי תגרום לעור חלק ונקי
 קרונות1090  דקות30

Body Rituals

Facial Spa
Treatments

טיפולי גוף
חלום אקזוטי
טיפול הכולל עיסוי פילינג בעזרת קני סוכר לניקוי הגוף
לאחר מכן יבוצע עיסוי מרגיע ועטיפת גוף שתזין ותשקם את העור
 קרונות2890  דקות100
תענוג שוקולד
 עיסוי גוף מלא בחמאת,טיפול מפנק לגוף ולנפש הכולל פילינג
שוקולד חמה ועטיפת שוקולד על כל הגוף
 קרונות2790  דקות100
טיפול דבש
 ידי המעסה.אחד הטיפולים הנעימים ביותר של פילינג ועיסוי דבש
מסייעות לדבש החם להגיע עמוק לרקמות העור
 קרונות2490  דקות75

CLEANSE AND BALANCE

Purifying and rebalancing treatment. Deep cleansing
procedure with a special mask with Spirulina Algae or
Clay mask. It gives a fresh, bright and uniform appearance
to the skin. The treatment is suitable for normalizing
problematic complexion. Purifying mask provides a
mattifying actionaldeal for all skin conditions including
impure skins, oily skin and with wrinkles.
30 min express
1090 CZK
60 min
1690 CZK

ANTI AGE DELUXE CARE

Luxurious anti – aging treatment with double – peel, lifting
mask and a gentle massage. It reshapes the facial features,
eases swelling and smoothes mimic wrinkles.
75 min
1990 CZK

טיפולי פנים
הזמנות מראש בלבד
טיפול לחות לעור יבש
 השיטה הבלעדית. שעות24 טיפול המעניק לעור לחות גבוהה למשך
 אידיאלי לכל סוגי העור.של מסכה עם מברשות מציעה חוויה יחודית
ובמיוחד לעור יבש החשוף למזגן ולאקלים יבש
 קרונות1090  דקות30
 קרונות1690  דקות60
עור רגיש
 מומלץ לבעלי עור.מעדן ומחליק את העור ומרגיע אדמומיות וגירויים
רגיש ואדמומי
 קרונות1690  דקות60
ניקוי עמוק
טיפול ניקוי עמוק עם מסכה מיוחדת עם אצות ספירולינה או מסכת
 קורן ואחיד של העור ומשפר את, מעניק מראה רענן.)קליי (טיט
. מתאים לכל סוגי העור כולל עור שמנוני וקמטים.רקמות העור
 קרונות1090  דקות30
 קרונות1690  דקות60
אייג'ינג-אנטי
טיפול אנטי אייג'ינג דה לוקס עם מסיכת הרמה כפולה כולל עיסוי עדין
 מקלה על הנפיחות ומשפרת את,המעצבת ומחדשת את תווי הפנים
מראה הקמטים
 קרונות1990  דקות75

