
Åbningstider
Praktisk information
• Poolen er åbent hver dag kl. 

07.00-21.00, husk entrekortet
• Behandlinger kan fås alle 

dage mellem kl. 08.00 -19.00. 
Disse skal dog forudbestilles 
direkte i hotellets reception 
eller på telefon  +45  74 75 51 
22.

Whirlpool - ca. 2-3 pers.
i pool området
(20 min. )                  Kr. 125,-

Skal forhåndsbestilles, da bas-
sinet først skal fyldes op med 
rent vand. Der kan være op til 
3 personer

Kraxenofen 
Østrigsk dampbehandling med 
hø. 
Vil man anvende kraxenofen 
(mod betaling) hjælper en me-
darbejder med at starte ovnen. 
Man sætter sig i  “stolen” og 
får stoffet over sig. Kraxenofen 
tænder automatisk, når man 

sætter sig. 

20 min.Kr. 175,-/person
 

• 

Aromaoliebad og Jacuzzi
inkl. velkomstdrink og 
chokolade. 

25 min. Aromaoliebad vælg 
mellem ølbad eller Cleopatras 
foretrækne mælkebad med gede 
smør
OG 
25 min. Jacuzzi - vælg mellem 3 
badeolier
min. 2 personer.

• Kr. 197,50/person,- 

Påklædning og mødested 
ved de enkelte behandlinger.

Påklædning: Badetøj eller 
undertøj.
Mødested: Vent venligst ved 
det runde bord ved tepidariet 
på 1 salen. Her vil massøren så 

hente dig. 

 

Wellenssafdelingen på  1 
salen 
Her findes:
• Diverse behandlingsrum
• Infarød sauna
• Tepidarium med lyster-

api
• Bio Sauna
• Finsk sauna, hvor vi 

fredag, lørdag og søndag 
laver nåletræs saunagus 
kl. 17.00

• Kraxenofen
• Aromabad og Jacuzzi
• Balkon og thehjørne
• Fitneslokale

Pool, dampbad 
og whirlpool.  
Pool og dampbad kan frit 
benyttes af hotellets gæster. 
Svalebruser, modstrømsanlæg 
for de aktive samt afskærmet 
børnebassin med lav vanddyb-
de Armvinger og baderinge 
findes i den store trækasse.
 Til omklædningsska-
bene  passer DKK 10,- eller 1,- 
EUR mønter. 

Badekåbe & badehåndklæde: 
I forbindelse med et besøg i 
pool og wellnessområdet er 
det muligt at leje en badekåbe 
af kr. 50,- pr. og ekstra hånd-
klæde af kr. 20,- . Hotellets 
håndklæder må gerne tages 
med til pool område men skal 
returneres til værelset igen. 

Pool, Wellness- & Beautycenter - DK

Tyrkisk Hamambad
• 25 min. Kr. 445,-
Overhældning med 
varmt vand, skrubning med 
sisal-svamp, dejlig blød sæbe-
massage og afskylning og.... 

Welldhara Massage
• 25 min. Kr. 395,-
• 55 min. Kr. 595,-
Blid og afslappende helkrops-
massage med velduftende 
økologiske massageolier. 

Abhyanga Helkropsmassage
• 55 min. Kr. 595,-
Ayurvedisk blid helkrops-
massage med varme olier. 
Olien masseres ind i kroppens 
energipunkter og plejer/renser 
huden samt styrker 
bindevævet. 

Hot-Stone Massage 
• 25 min. Kr. 395,- 
• 55 min. Kr. 645,-
Varme basaltsten fra Hawaii 
placeres på kroppens energi-
centre.Når dybe massagestrøg 
kombineres med de varme 
sten opnås en meget afslap-
pende massage, der stimulerer 
energiflowet og afhjælper 
muskelspændinger.

Bambus Massage
• 25 min.  Kr. 395,-
• Kr.55 min. Kr. 595,-
Kombinationen af klassisk 
massage og de hule, organ-
iske bambusrør, er med til at 
frigøre knuder og spændinger. 
Bambusrøret bliver rullet hen 
over musklen, som bliver æltet 
og blødgjort, og er med til at 
forbedre cirkulationen.

Wellness på 1 salen. 
Saunaer, tepidarium
Adgang til wellness afdeling 
på 1 salen med udsigt over 
Vadehavet med 3 forskellige 
saunaer, infarød, biosauna og 
finsk sauna med mulighed for 
saunagus. Tepidarium med 
lysterapi, grøn the ad libitum
Tepidarium er et dejligt varme 
rum efter romersk badekulter, 
hvor varmen kommer fra væg-
gene og gulvet. Yderst afslap-
pende med de 38 grader og  de 
beroligende farver som du blot 

selv kan vælge udenfor. 

• Kr. 125,- /person

Anti Stress Massage
• 25 min.Kr. 395,-
Dejligt afslappende ansigts-, 
skulder-, dekolté-, nakke- og 
hovedbundsmassage. God mod 
hovedpine og spændinger i 
nakken eller en travl hverdag. 

Vinter Rabat på 

behandlinger - 20% v.

min. 2 behandlinger 
Kun ved minimum 

55 min får man helkrops 

behandling, ved 25 min. 

får man en del af kroppen 

behandlet. 


