
Uvoln ěte své t ělo a mysl p ři tradi ční thajské masáži 
a využijte služeb beauty v salonech Thajka v hotele ch Holiday Inn, 
Oáza, Grand Majestic Plaza, Mánes, Clarion Old Town  a Meteor Plaza! 

 
 
Vážený kliente, 
 
děkujeme za vaši rezervaci balíčku Thai Romance Aroma VIII. 
 
Před příchodem do našeho salonu nám prosím nahlaste čas, v kolik hodin půjdete na 
hodinovou thajskou masáž s aromatickými oleji. 
 
Nahlaste nám také, v kolik hodin půjdete na večeři do restaurace Esprit (doporučujeme 
po masáži). Před masáží si vyberte a sestavte menu (předkrm, hlavní jídlo, dezert) 
z následující nabídky a nahlaste váš výběr pracovníkům rezervační linky. 
 

  
 

Gurmánské Menu  
 

Vyberte si jeden předkrm: 
 

Plátky z ananasu v marinádě zázvorového sirupu 
��� 

Carpaccio z červené řepy na rukole s medem a kozím sýrem 
 

Vyberte si jedno hlavní jídlo: 
 

Tatar z lososa a artyčoků, malý salátek, pečené toasty 
��� 

Plátky z vepřové panenky na lanýžové omáčce se žampióny,  
pečený listový špenát s kokosem, smetanové brambory s parmezánem 

��� 
Pečené loupané papriky s uzeným sýrem tofu a konfitovaným česnekem 

��� 
Italské rizoto s pečenou hlívou a bazalkovým pestem, malý salátek z rukoly 

 
Vyberte si jeden dezert: 

 
Gratinované ovoce na třtinovém cukru s vanilkou, mangový sorbet 

��� 
Nugátový dortík s višněmi na portském víně      

 
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 
776 837 365 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.thajka.cz 
 

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 


