
Uvoln ěte své t ělo a mysl p ři tradi ční thajské masáži a využijte 
služeb beauty v salonech Thajka v hotelech Holiday Inn, Oáza, Duo, 

Grand Majestic Plaza, Mánes, Clarion Old Town a Met eor Plaza! 
 
 
Vážený kliente, 
 
děkujeme za vaši rezervaci balíčku Thai Romance Aroma IX v hotelu Duo. 
 
Před příchodem do našeho salonu nám prosím nahlaste čas, v kolik hodin půjdete na 
hodinovou thajskou masáž s aromatickými oleji a v kolik hodin si přejete využít služeb 
wellness centra (bazén a sauna – doporučujeme před masáží). 
 
Nahlaste nám také, v kolik hodin půjdete na oběd nebo večeři do folklórní restaurace 
Formanka (doporučujeme po masáži). Před příchodem do salonu si prosím vyberte 
menu z následující nabídky a nahlaste váš výběr pracovníkům rezervační linky. 
 

   
 

Gurmánské Menu  
 

Salát Caesar 
Pečený losos na másle podávaný s tenkými nudlemi, 

restovanou zeleninou a omáčkou Bearnaisse 
Salát z čerstvého ovoce dochucený limetkou 

 

��� 
 

Šunka prosciutto s cukrovým melounem 
Vepřová panenka pečená do růžova s bramborovým salátkem 

Zmrzlina 
 

��� 
 

Zeleninové crudité s kaparovou omáčkou 
Domácí tenké nudle s tomatovou salsou a parmezánem 

Variace domácích minidezertů 
 

��� 
 

Trhané hlávkové saláty se sherry tomaty dochucené balsamico octem 
Avokádo s marinovaným lososem Gravlax a sojovými klíčky 

České kvalitní sýry s hroznovým vínem 
 

Pro rezervaci časů a data výše uvedených služeb nás prosím kontaktujte na 
info@thajka.cz nebo 776 837 365. 
 
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 
 

 
 

Uvolněte své tělo a mysl 
při tradiční thajské masáži  

v salonech Thajka! 

 

776 837 365 
776 837 366 

 

info@thajka.cz  
www.thajka.cz  

 
Hotel Grand Majestic Plaza:  
● beauty s kosmetikou Alcina 
● sauna 
● whirlpool 
● restaurace a lobby bar 
 
Hotel Mánes:  
● sauna 
● whirlpool 
● restaurace 
 
Hotel Meteor Plaza:  
● sauna 
● whirlpool 
● restaurace a vinárna 
 
Clarion Old Town Prague:  
● restaurace Benada  
● lobby bar 
 
Hotel Oáza Praha:  
● tenisové kurty a hala 
● minigolf 
● volejbalová a nohejbalová hřiště 
● zrcadlová tělocvična 
● stolní tenis 
 
Hotel Holiday Inn:  
● restaurace Esprit 
● lobby bar 
● oranžerie a zahrada 
● délicatesse shop 
● minigym 
 
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 
 

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:  
 
MATRIX ČR, s.r.o. 
Štúrova 1701/55  
142 00 Praha  
 
Telefon: +420 241 723 300 
Fax:       +420 241 723 301 

Sídlo firmy : 
 
MATRIX ČR, s.r.o. 
Českobratrská 363/5 
702 00 Ostrava 
 
IČ: 25830881, DIČ: CZ25830881 
Banka: 272739001 / 5500 


