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reportáž  SPA&WELLNESS

A pak existují centra, wellness a spa, 
která záměrně zdi nestaví a svou au-

tenticitu zakládají na originalitě pro-
středí, ve kterém je to které centrum 
umístěné. Jejich koncept je neopakova-
telný, protože nikde jinde soubor pří-
rodních podmínek a duch místa nevy-
tvoří podobnou atmosféru. V hlavním 
městě Filipín Manile jsem navštívila 
a obdivovala dokonalá spa v hotelech 
světových řetězců. Architekti se zde 
předháněli v designových výstřelcích, 
vše bylo perfektní, dokonce i klienti se 
chovali modelově. A pak přišla nová 
zkušenost. Intuitivně jsem věděla, že je 
to to pravé místo, kde se chci zdržet 
jako klient, že je to tady, ve spa Pina-
tubo, kde odevzdám své unavené tělo 
a duši, a že mi vše bude vráceno oprá-
šené, vyčištěné, prosvětlené a radostné…

osudné zemětřesení  
je minulostí
Mount Pinatubo je hora sopečného pů-
vodu v severní části Filipín, která se 
v roce 1991 ohlásila zemětřesením. Ná-
sledný výbuch sopky byl druhý nejdra-
matičtější ve dvacátém století a byl příči-
nou ochlazení na celé planetě o 0,7 °C. 
Ještě dramatičtější následky měla tro-
pická bouře, která v ten samý čas strhla 
mračna sopečného popela na zem 
a stovky kilometrů v okolí pokryla 
40centimetrovou vrstvou mokrého po-
pela. Kráter se časem zaplnil vodou – 
jednak dešťovou a jednak vařící, která 
vyvěrá z nitra sopky – a vytvořil úžasné 
jezero tyrkysové barvy. Spa Pinatubo 
vzniklo na úpatí sopky, na základech 
zničené vesnice, která se postupně ob-
novovala. Ta postupně získávala na tu-
ristickém významu, neboť se z jejího 
centra začaly pořádat expedice do jícnu 
vyhaslého kráteru. Spa nesoucí jméno 

sopky je k dispozici všem, kteří po celo-
denním putování na vrchol sopky za-
touží po regeneraci a relaxaci. 

zapoměňte na spa západní 
civilizace
Spa se jak při stavbě, tak i při výběru 
procedur stoprocentně inspirovalo mís-
tem a jeho historií i místními – snadno 
dostupnými – přírodními léčivými pro-
dukty. Předně zvolilo kontakt klienta 
s přírodou, která je zde tak silná a vý-
znamná, že ji nelze žádnými zdmi od-
dělit. Všechny procedury se odehrávají 
venku, v klidném prostředí tropického 
parku v japonském stylu, plného orchi-
dejí, bonsají, kamenných útvarů 
a lamp. U vstupu vás vítají voliéry s ba-
revnými ptáky, ale ti vás doprovázejí 
i ve volné přírodě a svým zpěvem vytvá-

řejí hudební kulisu procedurám. Více-
funkční kryté pódium se změní v dojo, 
chcete-li se uvolnit pomocí asijských 
cvičení, tai-chi, jógy či meditace. Pó-
dium je rozdělitelné lehkými závěsy, 
snadno se změní na masážní prostory 
pro celou skupinu turistů, z masáží se 
zde nabízí především thajské a shiatsu 
techniky. A jaký může být příjemnější 
spánek po sportovním výkonu a rela-
xačních procedurách než v této rajské 
zahradě, na podlaze dojo a za symfonie 
cikád a nočních ptáků ? Nechejme se 
ale předtím hýčkat! Kamenná krytá 
hala vyplněná metrovou vrstvou sopeč-

ného popela a silně mineralizovaného 
písku vás přijme do své náruče. Až 
po krk jste zahrabáni v této nezvyklé 
zemině a propadáte se do stále teplejší 
hmoty, vytápěné postranními nikami. 
Tato procedura je doporučena k detoxi-
kaci, léčí revmatismus, psoriasis a další 
zdravotní problémy, stejně jako ná-
sledná procedura, která vás zchladí – 
celotělový zábal do remineralizačního 
a hydratačního peloidu, který pochází 
z místního zdroje. 5

SPA PiNAtubo – 
splynutí s přírodou

Spa v luxusních hotelech jsou si na celém světě podobná. Všechny pro-
story jsou diskrétní, terapeuti mluví polohlasem a jemná hudba obydluje 
tento vnitřní svět, zcela odtržený od vnějšího dění. Zdi dodávají pocit 
ochrany před starostmi a zaručují, že hluk a eventuální nevhodné klima 
ze světa reality jimi nepronikne a nevyruší tu magickou atmosféru…

Hana Cathala, 

www.spaconsulting.eu

Nabití silnými energiemi sopky a jezera. Umíte si představit lepší nabídku spa, jehož kon-
cept prodlužuje vaše setkání a prolnutí s matkou přírodou? 
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