VÍTEJTE
Cítíte, že se vám již nedostává potřebné

novení duševní rovnováhy. Čeká vás tu vý-

energie? Je jen na vás, jakou cestu si vyberete

jimečný zážitek plynoucí ze spojení bohaté

k jejímu obnovení. Tree of Life představuje

tradice lázeňství, přírodní léčby, alternativní

ideální místo k regeneraci organismu a ob-

i klasické medicíny a profesionálních služeb.

POHODLÍ
Náš hotelový komplex je moderní a ele-

kvalitního spánku. Vzdušné kolonádní

gantní. Jednotlivé pokoje jsou světlé, pros-

chodby vám nabídnou příjemný kontakt se

torné, s vlastním balkónem a komfortní

zahradou a okolní přírodou. I díky tomu

koupelnou. Pohodlné postele s příjemnými

je Tree of Life jedinečným zdrojem při-

lůžkovinami jsou pro naše hosty zárukou

rozeného a osvěžujícího klidu a odpočinku.

PROSTOR A KOMFORT
Komfortní apartmán o rozloze 90 m2 je tou

s příjemným osvětlením. Balkón navazující

správnou volbou, pokud si chcete váš pobyt

na ložnici vás přiměje přemýšlet o roman-

opravdu vychutnat a skvěle užít. Najdete

tické ranní snídani. A máte-li rádi prostorné

zde místo pro klidný spánek, prostor pro

koupelny, budete spokojeni. Tree of Life

společné posezení a nezbytný psací stůl

je místem, kde se vždy budete cítit báječně.

GASTRONOMIE
V Tree of Life milujeme dobré jídlo a tomu

žení vašeho gastronomického zážitku vám

přizpůsobujeme i naši nabídku. Každý host

nabídneme vína z naší vinotéky. Pro pose-

si může vybrat podle své chuti buď lehké

zení s přáteli nebo krátké zastavení je tu pro

občerstvení, bohatý gourmet bufet nebo ex-

vás Lobby bar. Čeká tu na vás dobrá káva,

kluzivní večeři o více chodech. Pro podtr-

kvalitní destiláty nebo domácí dezerty.

MEDICAL SPA
Ve chvíli, kdy se bolest zad či kloubů nepří-

troterapie, vodoléčba, masáže a léčba pří-

jemně zapisuje do vašeho života, přichází ke

rodními zdroji, v našem případě léčebnou

slovu pobyt v Tree of Life. Naši lékaři a tera-

slatinou. Pod lékařským dohledem probíhá

peuti efektivně využívají moderní i přírodní

i náš unikátní SLIM program a programy ře-

léčebné metody, jako jsou fyzioterapie, elek-

šící dopady přemíry stresu na organismus.

WELL-BEING
Kvalitu a délku života určuje to, jak se

well-being: kvalitní spánek (sleep well),

k sobě samým chováme. Naučte se u nás, jak

zdravé jídlo (eat well), pravidelný a rozum-

o sebe pečovat a zůstat odolní, zdraví a vy-

ný pohyb (move well), pestře strávený volný

rovnaní podle nové ﬁlosoﬁe well-being.

čas (play well), naplňující aktivity (work well)

U nás prožijete všech šest základních pilířů

a dobré vztahy, pocity a nálady (feel well).

WELLNESS & BEAUTY
V Tree of Life si užijete relaxaci v uvolňující

Slovo beauty v Tree of Life znamená svěží

a exotické atmosféře. Ájurvédské, klasické

a vitální pleť, zdravou pokožku celého těla,

i kosmetické masáže, koupele, sauny, parní

upravené ruce a ošetřené nohy. Pokud bu-

lázně, kondiční cvičení a další pomohou

dete dobře vypadat, budete se i dobře cítit.

účinně zregenerovat nejen váš organismus.

Posílíte své sebevědomí a pozitivní myšlení.

BAZÉN A SPA
SPA neboli Sanus per aqua znamená zdraví

lázeň, Kneippovu lázeň a nebo prostornou

získané skrze vodu. A právě voda hraje

vířivku. Všechny tyto blahodárné aktivity

v Tree of Life důležitou roli. Vyberte si ori-

spojuje voda. A Tree of Life má dostatek

ginální bazén, marocký rasul či římské laco-

vody na to, aby mohl sílit a poskytovat úto-

nium, ﬁnskou saunu nebo sanárium, parní

čiště všem, kdo hledají zdroj životní energie.

KONFERENCE
Ideální místo pro korporátní aktivity je tam,

nářů či jednání, a to i na více místech sou-

kde je klid, prostor, pohodlí a výborné jídlo.

časně. Bohatý bufet a občerstvení uspokojí

Pokud je pro vás důležitý i rámec, tedy pří-

i náročné společnosti a možnost relaxovat

roda, je Tree of Life tou nejlepší volbou. Na-

během pobytu v netradičních lázeňských

bízíme zázemí pro konání konferencí, semi-

prostorách jistě potěší všechny účastníky.

SVATBY
Svatební den, jeden z nejvýznamnějších

Nabídneme vám exotické rituály pro ne-

dnů vašeho života. Jak jej prožít naplno, vy-

věstu, svatební banket dle vašich představ,

chutnat si svatební hostinu, večeři ve společ-

a při strávení svatební noci oceníte atmo-

nosti svých blízkých a romantickou sva-

sféru svatebního apartmá. Tree of Life je

tební noc? V Tree of Life se o to postaráme.

ideální místo pro začátek nové životní cesty.

PROČ PRÁVĚ TREE OF LIFE
Objevil se před námi jako malé zelené nic ve

vyprahlé poušti. Jeden strom a kolem jen

chvíli, kdy jsme jeli pozorovat západ slunce.

horký písek. Jak hluboké musí mít kořeny,

Jeden jediný strom, jeden jediný důkaz ži-

aby dokázal najít uprostřed pouště vodu.

vota uprostřed těch nejhorších podmínek,

A stejně tak jedinečný je náš Tree of Life.

které si vůbec lze představit. Roste sám ve

Přijeďte se přesvědčit.
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