Uvolněte své tělo a mysl při tradiční thajské masáži a využijte
služeb beauty v salonech Thajka v hotelech Holiday Inn, Oáza, Duo,
Grand Majestic Plaza, Mánes, Clarion Old Town a Meteor Plaza!
Vážený kliente,
děkujeme za vaši rezervaci balíčku Thai Romance Aroma III v hotelu Grand Majestic
Plaza.

Uvolněte své tělo a mysl
při tradiční thajské masáži
v salonech Thajka!

Před příchodem do našeho salonu si prosím rezervujte celý balíček služeb na naší
rezervační lince, kontaktujte nás prosím v pracovní dny v době od 10:00 do 18:00.
Doporučujeme rezervaci učinit nejpozději 48 hodin předem. Služby wellness centra je
nejlepší čerpat před masáží (sauna 30 minut + whirlpool 30 minut nebo sauna 60
minut).

776 837 365
776 837 366

Nahlaste nám také, v kolik hodin půjdete na večeři do restaurace v hotelu Grand
Majestic Plaza (doporučujeme po masáži). Vyberte si prosím menu z následující
nabídky a zavolejte nám nejpozději 48 hodin předem.
Menu I
Trhaný zelený salát s medovo – hořčičným dresinkem

info@thajka.cz
www.thajka.cz
Hotel Grand Majestic Plaza:
● beauty s kosmetikou Alcina
● sauna
● whirlpool
● restaurace a lobby bar

Alergeny: (10,12)

180g Grilovaný filet z lososa podávaný
s pečenou zeleninou a petrželovými brambory
Alergeny: vhodné pro bezlepkovou dietu (4,7,8,11)

Jahodové ragú s mátovým karamelem a vanilkovým tvarohem
Alergeny: (1,3,5,7,8,11)

Menu II
Dvojitý vývar z hovězí oháňky, Sherry zeleninou a masem z květové špičky
Alergeny: (1,3,7,8,11)

Hotel Mánes:
● sauna
● whirlpool
● restaurace

180g Grilovaný flank steak podávaný
se steakovými hranolky a omáčkou ze zeleného pepře
Alergeny: (7,9,12)

Medový dort
Alergeny: (1,3,5,7,8,11)

Hotel Meteor Plaza:
● sauna
● whirlpool
● restaurace a vinárna

Menu III
Tartar z norského lososa na opečeném toustu a zeleninovém salátku
Alergeny: (1,3,4,7,8,10,11,12)

250g Špagety Aglio Olio e peperoncino sypané sýrem Grana Padano
Alergeny: (1,3,7,8)

Clarion Old Town Prague:
● restaurace Benada
● lobby bar

Variace sorbetů
Alergeny: (-)

Menu IV
Salát Caprese s bazalkovým pestem

Hotel Oáza Praha:
● tenisové kurty a hala
● minigolf
● volejbalová a nohejbalová hřiště
● zrcadlová tělocvična
● stolní tenis
Hotel Duo:
● bowling (12 drah)
● vyhřívaný bazén
● sauna
● kosmetické a nehtové studio
● kadeřnictví
● posilovna
● solárium
● folklórní restaurace Formanka
● lobby bar
● letní pivní zahrádka

www.thajka.cz

Alergeny: (7)

200g Italské šafránové rizoto se sýrovými hoblinami
Alergeny: (7)

Domácí koláč dle denní nabídky
Alergeny: (1,3,7,8)

Pro rezervaci časů a data výše uvedených služeb nás prosím kontaktujte na
info@thajka.cz nebo 241 723 302.
Zmírnění působení stresu, zlepšení krevního oběhu, očištění těla od toxinů a nečistot a
posílení nervové soustavy. Získání nové energie a celková harmonizace těla. To vše
vám umožní a přinesou thajské masáže v salonech Thajka!
Těšíme se na vaši návštěvu
Vaše Thajka
Duo
Teplická 492, Praha 9
Grand Majestic Plaza
Truhlářská 1117/16, Praha 1
Meteor Plaza
Hybernská 999/6, Praha 1
Mánes
Myslíkova 262/20, Praha 2
Hotel Oáza
Jeremenkova 106, Praha 4
Hotel Clarion Old Town
Hradební 9, Praha 1

Provozovatel salonu Thajka:

Sídlo firmy:

MATRIX ČR, s.r.o.
Štúrova 1701/55
142 00 Praha

MATRIX ČR, s.r.o.
Českobratrská 363/5
702 00 Ostrava

Telefon: +420 241 723 300
Fax:
+420 241 723 301

IČ: 25830881, DIČ: CZ25830881
Banka: 272739001 / 5500

