
INFINIT
MAXIMUS

ceník

www.infi nit-maximus.cz



VSTUP DO WELLNESS

DOPORUČENÁ DOBA VSTUPU JE 120 AŽ 180 MINUT. 
KE VŠEM VSTUPŮM DO WELLNESS JE ČAS STRÁVENÝ V ŠATNÁCH ZDARMA.
Areál je určen pro dospělé a osoby vyšší než 145 cm. Areál je veřejný – vstup není třeba rezervovat.

VSTUP ZAHRNUJE VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TERMÁLNÍ BAZÉNY 
A SAUNOVÝ SVĚT

Infi nit karta+cena    

Infi nit karta+cena    

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPY DO WELLNESS 

Po–Pá* 10:00–15:00 (příchod) 
* Platí v pracovní dny.

Vstup do wellness | 90 min 260 Kč 250 Kč 
V ceně vstupu je zahrnuto zapůjčení 1 osušky a 1 prostěradla.

Vstup do wellness | 120 min 310 Kč 295 Kč 
V ceně vstupu je zahrnuto zapůjčení 1 osušky a 1 prostěradla.

Vstup do wellness | 180 min 380 Kč 370 Kč
V ceně vstupu je zahrnuto zapůjčení 1 osušky a 1 prostěradla 

a výměna jednoho kusu prádla zdarma.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPY DO WELLNESS 
PRO STUDENTY, SENIORY A ZTP 

Po–Pá* 10:00–14:00 (příchod) 
* Platí v pracovní dny. Seniorské vstupy lze uplatnit 
od věku 60 let nebo při předložení Senior Pasu.

Vstup do wellness | 90 min 230 Kč 230 Kč 
V ceně vstupu je zahrnuto zapůjčení 1 osušky a 1 prostěradla.

Vstup do wellness | 120 min 280 Kč 280 Kč 
V ceně vstupu je zahrnuto zapůjčení 1 osušky a 1 prostěradla.

Vstup do wellness | 180 min 360 Kč 360 Kč
V ceně vstupu je zahrnuto zapůjčení 1 osušky a 1 prostěradla 

a výměna jednoho kusu prádla zdarma.

Vstup do wellness | 90 min 315 Kč 295 Kč 285 Kč
V ceně vstupu je zahrnuto zapůjčení 
1 osušky a 1 prostěradla.

Vstup do wellness | 120 min 375 Kč 355 Kč 335 Kč 

V ceně vstupu je zahrnuto zapůjčení 

1 osušky a 1 prostěradla.

Vstup do wellness | 180 min 445 Kč 420 Kč 390 Kč
V ceně vstupu je zahrnuto zapůjčení 1 osušky 

a 1 prostěradla a výměna 1 kusu prádla zdarma.

* Platí v pracovní dny.

Infi nit karta+cena    
Infi nit karta+

Po–Čt *15.00–22.30   

V případě návštěvy wellness bez zapůjčení našeho prádla bude cena vstupu o 20 Kč 

levnější. Poplatek za každou následující minutu je účtován dle ceny základního vstupu.



PRIVÁTNÍ KOUPELE
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Privátní whirlpool pro 2 osoby | 20 min 540 Kč 510 Kč

Privátní whirlpool pro 2 osoby | 50 min 780 Kč 760 Kč

Další osoba do privátního whirlpoolu 130 Kč 130 Kč

Privátní whirlpool pro 2 osoby | 30 min navíc 360 Kč 350 Kč

cena    

Kleopatřina koupel pro 2 osoby | 50 min 1 050 Kč

Tradiční zkrášlující koupel egyptské královny Kleopatry – směs 
medu, mléka a orientálních olejů pleť ošetří, uklidní a dodá pokožce 
potřebné vitamíny a minerály.

Balijská koupel s měšci pro 2 osoby | 50 min 1 190 Kč

Výživná koupel s ovocnou vůní. Během koupele masírujete vaše tělo 
bylinnými měšci plněnými okvětními plátky růží, jasmínu, měsíčku, 
mořskou solí, kaméliovým a kokosovým olejem.

Koupel v růžích pro 2 osoby | 50 min 1 220 Kč

Romantická koupel v okvětních lístcích růží a růžovém oleji, který 
omlazuje, rozjasňuje pleť a má příznivé účinky na krevní oběh.

Tajuplná koupel s čokoládovým překvapením 
pro 2 osoby | 50 min 1 110 Kč

Lehce hřejivá, tajemná vůně otevírá duši spirituálním zážitkům (pro-
pojuje korunní čakru se základní) uvolňuje úzkost, napětí a stres.

cena    

Koupel Staré dobré časy pro 2 osoby | 50 min 1 030 Kč

Aroma solná koupel pečující o jemnost vaší pokožky. Přírodní silice 
z červeně kvetoucího máku a konopí působí příznivě na regeneraci 
těla a mysli.

Bylinná koupel pro 2 osoby | 50 min 1 030 Kč

Kosodřevina – relaxační, Levandule – harmonizující
Lemongrass – osvěžující

Infi nit olejová koupel pro 2 osoby | 50 min 1 220 Kč

Koupel je složena z čistě přírodních éterických olejů a výtažků vždy 
podle sezónní nabídky rostlin a surovin.

Koupel pro dobrou náladu pro 2 osoby | 50 min 1 130 Kč

Termální sůl s extrakty z červeného pomeranče a grapefruitu zjemní 
pokožku a tato vůně rozveselí vaše myšlenky po celý zbytek dne.

525 Kč
1 osoba

595 Kč
1 osoba

610 Kč
1 osoba

PRIVÁTNÍ WHIRLPOOL

ZÁŽITKOVÉ BALI KOUPELE

VÍŘIVÉ KOUPELE

515 Kč
1 osoba

515 Kč
1 osoba

610 Kč
1 osoba

555 Kč
1 osoba

565 Kč
1 osoba

Cena platí při využití 2 osobami.

Cena platí při využití 2 osobami.



MASÁŽE A PROCEDURY
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Infi nit masáž | 35 min 640 Kč 620 Kč

Infi nit masáž | 65 min 970 Kč 950 Kč

Infi nit masáž | 95 min 1 350 Kč 1 320 Kč

Infi nit masáž | 125 min 1 720 Kč 1 680 Kč

Infi nit masáž s kokosovým zábalem | 60 min 1 120 Kč 1 100 Kč

Relaxační masáž se individuálně zaměřuje na problémové partie klienta a je zalo-
žená na osobním přístupu. Při Infi nit masáži vám profesionální maséři namíchají 
jednotlivé techniky přímo na míru tak, aby co nejlépe uvolnili svaly a ulevili vašim 
zádům či končetinám.

Antistresová masáž | 35 min 640 Kč 620 Kč

Antistresová masáž | 65 min 970 Kč 950 Kč

Antistresové masáže mají příznivý vliv na lidskou psychiku při únavě, stresu a vy-
čerpání způsobených každodenním shonem. Ať už si vyberete masáž hlavy, šíje 
a obličeje či masáž plosek nohou a lýtek, budete od nás odcházet krásně odpočatí 
a plní energie.

Masáž BIO lískovým olejem | 35 min 700 Kč 680 Kč 

Masáž BIO lískovým olejem | 65 min 1 070 Kč 1 050 Kč  
Masáž BIO lískovým olejem | 95 min 1 450 Kč 1 420 Kč                                                                                          

Lískový olej má výborné vyživující, regenerační a hydratační účinky. Zachovává 
elasticitu pokožky a podporuje její prokrvení.

Masáž BIO kokosovým olejem | 35 min 680 Kč 660 Kč 

Masáž BIO kokosovým olejem | 65 min 1 020 Kč 1 000 Kč  
Masáž BIO kokosovým olejem | 95 min 1 400 Kč 1 370 Kč                                                                                          

Kokosový olej pochází z palmových hájů na pobřeží jižní Indie. Masáž dlouhodobě 
hydratuje a zvláčnuje pokožku, olej se snadno vstřebává a nezanechává nepří-
jemný pocit mastnoty. Je vhodný i pro velmi citlivou pokožku.

Masáž BIO arganovým olejem | 35 min 740 Kč 720 Kč 

Masáž BIO arganovým olejem | 65 min 1 140 Kč 1 110 Kč  
Masáž BIO arganovým olejem | 95 min 1 510 Kč 1 480 Kč                                                                                          

Arganový olej je jeden z nejvzácnějších olejů na světe. Pro marocké ženy je po 
staletí skutečným, přírodním elixírem mládí. Přezdívá se mu proto „marocké 
zlato“. Má vynikající účinky jako ochrana pleti před stárnutím, hydratuje suchou 
pokožku, léčí akné a další kožní problémy. Zároveň snižuje bolestivost a ztuhlost 
svalů a kloubů.

Součástí masážních procedur je předrelaxace v Infi nit SPA, která zahrnuje 
10 minutový uvítací rituál ve formě koupele nohou, se solí s vůní měsíčku 
lékařského a rozmarýnu. 
V ceně všech masáží je zapůjčení osušky a prostěradla. Rezervace masáží jsou 
závazné, zrušení akceptujeme nejpozději 24 hodin předem.



cena    

RELAXACE A ZÁŽITEK

Masáž pro těhotné | 35 min 640 Kč 620 Kč

Masáž pro těhotné | 65 min 970 Kč 950 Kč

Masáž je určena pro těhotné a ženy po porodu. Doporučujeme od začátku 4. mě-
síce do konce 7. měsíce těhotenství.

Aromaterapeutická olejová masáž | 65 min 1 020 Kč 1 000 Kč 

Aromaterapeutická olejová masáž | 95 min 1 400 Kč 1 370 Kč                                              

Aromaterapeutická masáž, blahodárně působící na vaše tělo a mysl, se provádí 
v souladu s klasickými masérskými hmaty za použití éterických olejů, které indi-
viduálně vybereme podle vašeho aktuálního psychického a fyzického rozpoložení.

Infi nit karta+cena    
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cena    

Havajská masáž horkými lávovými kameny | 60 min  1 090 Kč  1 070  Kč

Havajská masáž horkými lávovými kameny | 90 min  1 470 Kč  1 440 Kč

Při Havajské masáži se využívají jemné a plynulé techniky, a kromě prstů a dlaní 
se využívá i předloktí a lokty. Horké lávové kameny se po nahřátí přikládají na dů-
ležitá energetická místa na těle a místa, kde jsou časté svalové bolesti nebo se 
zde ukládá svalové napětí.

Čokoládová fantazie | 95 min  1 920 Kč 1 890 Kč                                                                      

Čokoládová masáž a zábal. Čokoládová masáž je výborná na vyhlazení a zkrášle-
ní pokožky, celulity, získání dobré nálady, odplavení toxických látek a  uvolnění 
ztuhlých svalů. Spojení čokolády a hřejivé masáže je opravdovým pokušením pro 
všechny milovníky sladkého. 

Královská masáž čtyř rukou | 65 min  1 920 Kč 1 890 Kč

Unikátní masáž, při které vás masírují dva maséři. Dva páry rukou působí ve 
vzájemném souladu a doplňují se, tudíž máte k dispozici dvojnásobný pocit vjemu 
a zážitku.

Medová detoxikační masáž | 60 min  1 020 Kč  1 000 Kč

Účinná detoxikační metoda, která pomáhá při stresu, nezdravém životním stylu, 
chronických nemocech a únavě. Nejde o klasickou masáž, může být mírně bo-
lestivá.

Gejšino tajemství | 95 min   1 990 Kč

Rituál s vůní magnolie a ovocnými tóny sloního jablka, s biokaméliovým olejem 
(olejem krásy japonských žen). Příjemná masáž s nahřátými bylinnými měšci 
a zábalem z výživného másla, dodá vaší pokožce potřebnou hydrataci. 

Rituál čajových lístků | 95 min  1 990 Kč

Rituál čajových lístků s  bio kaméliovým olejem (olejem krásy japonských žen). 
Příjemná masáž s nahřátými bylinnými měšci a zábalem z výživného másla, které 
voní po zeleném čaji, uvolní nejen tělo, ale i mysl.



cena    

ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY

INFINIT DEN PRO DVA 3 580 Kč

 wellness pro dva na 120 minut**
 Infi nit masáž 65 minut pro dva*
 privátní whirlpool 50 minut
 sekt/víno 750 ml
 2× nealko nápoj dle vlastního výběru

INFINIT DEN EXCLUSIVE PRO DVA 3 950 Kč

 wellness pro dva na 120 minut**
 Infi nit masáž 65 minut pro dva*
  privátní koupel dle vlastního výběru 50 minut 
(Privátní whirlpool, zážitková koupel v Bali vaně 
nebo vířivá koupel)
 sekt/víno 750 ml
 2× nealko nápoj dle vlastního výběru

 
PRIVÁTNÍ RELAXACE PRO DVA 1 510 Kč

  privátní koupel dle vlastního výběru na 50 min
(Privátní whirlpool, zážitková koupel v Bali vaně 
nebo vířivá koupel)
 sekt 750 ml
 2× nealko nápoj dle vlastního výběru

INFINIT RELAX PRO DVA  1 470 Kč

 wellness pro dva na 120 minut**
 privátní whirlpool 50 minut 

PRIVÁTNÍ WHIRLPOOL SE SEKTEM 50 MINUT 1 080 Kč

WELLNESS & MASÁŽ 35 MINUT PRO DVA 1 950 Kč

 wellness pro dva 120 minut**
 Infi nit masáž pro dva 35 minut*

 
WELLNESS & MASÁŽ 65 MINUT PRO DVA 2 610 Kč

 wellness pro dva 120 minut**
 Infi nit masáž pro dva 65 minut*

DEN NA BALI PRO DVA 3 280 Kč

  BIO kokosová masáž pro dva 65 minut 
nebo Aromaterapeutická masáž pro dva 65 minut*
 Balijská koupel s měšci pro dva 50 minut
 sekt 375 ml
 ovocná mísa nebo olivy dle vlastního výběru

1 790 Kč
1 osoba

1 975 Kč
1 osoba

755 Kč
1 osoba

735 Kč
1 osoba

975 Kč
1 osoba

1 640 Kč
1 osoba

1 305 Kč
1 osoba

Cena platí při využití 2 osobami.



cena    

DÁRKOVÉ POUKAZY

   Dárkové poukazy 
prodáváme na všechny 
služby v našem wellness 
centru. 

   Dokážeme vám sestavit 
dárkové poukazy na míru podle 
vašich přání a potřeb.

   Dárkové poukazy můžete zakoupit na naší wellness recepci nebo 
na e-shopu: www.infi nitdarky.cz.
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ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY

JEN TY A JÁ (PRO 2 OSOBY) 3 110 Kč

 Antistresová masáž 65 minut pro dva*
  privátní koupel dle vlastního výběru 50 minut 
(Privátní whirlpool, zážitková koupel v Bali vaně 
nebo vířivá koupel)
 sekt 0,375 l

ZÁŽITKOVÁ KOUPEL A WELLNESS PRO DVA 1 880 Kč

 wellness pro dva na 120 minut**
  privátní koupel dle vlastního výběru 50 minut 
(Privátní whirlpool, zážitková koupel v Bali vaně 
nebo vířivá koupel)
 2× nealko nápoj dle vlastního výběru

ANTISTRESOVÝ BALÍČEK PRO JEDNU OSOBU 1 305 Kč

 vstup do wellness na 90 minut**
 Antistresová masáž 65 minut*
 nealko nápoj dle vlastního výběru

1 555 Kč
1 osoba

940 Kč
1 osoba

*Součástí každé masážní procedury je 10 minutový uvítací rituál ve  formě         
koupele nohou, se solí s vůní měsíčku lékařského a rozmarýnu. 
**Při využití balíčku se vstupem do wellness v Po–Pá do 15:00 (platí v pracovní 
dny) získáváte navíc 30 minut ve wellness ZDARMA.

Cena platí při využití 2 osobami.



KDE NÁS NAJDETE?

Hrázní 4a 

(hotel Maximus Resort)

Brno-Kníničky

tel.: +420 730 182 942

 +420 546 213 264

e-mail: infomaximus@infi nit.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo ke změně cen. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Infi nit karta+ opravňuje ke zvýhodněným 
cenám na všechny služby z aktuálního 

ceníku a k 5 % slevě na nápoje, 
vydává se zdarma a je přenosná. 

Infi nit karta+ platí na všechny služby 
v celé síti Infi nit v Praze a Brně. 

RTA.indd   1

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ Infi nit karty+
vklady kreditů 2 000 Kč a výše

  Čas, který strávíte ve wellness navíc se vám počítá jen po minutách (neplatíte započtenou 

hodinu či půlhodinu). 

  Pobyt v šatnách je zdarma, čas se vám začíná počítat až po průchodu turnikety (získá-

váte tak až 30 min času navíc zdarma). 

  Poplatek za každou následující minutu je účtován dle ceny základního vstupu. 

  Vždy se vám počítá nejvý hodnější tarif. V případě, že strávíte ve wellness delší čas a už se 

vám vyplatí vý hodnejší vstup – automaticky vám náš systém začne počítat lepší tarif. Ne-

musíte tak dopředu přemý šlet, co je pro vás vý hodnějšÍ,vždy zaplatíte nejnižší možnou cenu.

  V případě návštěvy wellness bez zapůjčení našeho prádla bude cena vstupu o 20 Kč levnější. 

  Při vstupu na jakoukoliv službu je vybírána záloha 200 Kč na 1 osobu/čip v hotovosti (záloha 

se nevztahuje na držitele Infi nit karet).

U nás si můžete sestavit svůj pobyt přímo na míru, například na jednu noc 
s wellness nebo na více nocí s možností kombinace různých wellness procedur.
 ubytování na libovolný počet nocí  bohatá snídaně formou švédských stolů
 polopenze / romantická večeře

WELLNESS SLUŽBY DLE VAŠEHO PŘÁNÍ:
 vstupy do wellness  privátní koupele/privátní whirlpool  masáže/zábaly/pro-

cedury  zážitkové balíčky pro dva  občerstvení do wellness/sekty a vína

V případě zájmu o sestavení wellness pobytu na míru nás kontaktujte na e-mail: 
pobyty@infi nit.cz nebo navštivte stránky www.infi nitpobyty.cz/maximus-resort.
Ke všem wellness pobytům máte možnost čerpání dalších wellness služeb za 
zvýhodněné ceny Infi nit karty+.

Cena pobytu od 1 630 Kč/os*

TERMÁLNÍ 
BAZÉNY 
A SAUNOVÝ SVĚT

INFINIT PŘÍSTUPY

WELLNESS POBYT NA MÍRU

*Cena platí při využití 2 osobami.


