MASSAGE
Massage för rygg och nacke,
halvkropp eller helkropp
MASSAGE MED VARMA STENAR
Rygg- och nackmassage
Helkroppsmassage

25 min
40 min
55 min

425 kr
575 kr
695 kr

25 min
55 min

450 kr
750 kr

SPABEHANDLINGAR

Badrock, handduk och ekologiska duschprodukter tillhandahålles.

Kurbad
Kurbad duo
Bad i utespa (minst 3 pers.)
Bodyscrub

25 min
25 min
25 min
25 min

Lerinpackning 70 min.

Inkl. bodyscrub och ansiktsrengöring

395 kr
320 kr/p.
320 kr/p.
425 kr
1 pers. 895 kr
duo 750 kr/p.

Hanakasumi 70 min.		

895 kr

Från topp till tå 70 min.		

895 kr

En ljuvlig kroppsbehandling med avkopplande massage från topp till tå.
Inkl. bodyscrub och extra djupgående fotmassage

En underbar helkroppsbehandling med fotbad, filning, peeling och massage
över hela kroppen som avslutas med en ansiktsmask och ansiktsmassage

Tillägg (ovanstående Spa-behandlingar)

Helkroppsmassage
55 min
+650 kr
Bad
25 min
+370 kr
		 duo 320 kr/p.
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SPA-PAKET

Badrock, handduk och ekologiska duschprodukter tillhandahålles på nedanstående behandlingar.

Relax 90 min.

Aromakur 90 min.

Bad · Ansiktsrengöring · Fotinpackning med massage

(Minst 4 pers.)
Fisk-Spa · Ångbastu · Fruktbuffé
Vardagar
1 pers. 425 kr

Kvällar och helger
1 pers. 575 kr

Vardagar
1 pers. 1095 kr
2 pers. el. fler 750 kr/p.

Exklusiv

Kvällar och helger
1 pers. 1350 kr
2 pers. el. fler 950 kr/p.

Vår allra finaste behandling!
En superlyxig helkroppsbehandling med extra allt, i chokladens tecken.

120 min.

1 pers. 1895 kr/p.
duo 1495 kr/p.

HälsoOasens totalupplevelse 150 min.
(120 min. vid 1 pers.)
Kurbad
Ansiktsrengöring
Fotinpackning med fotmassage
Rygg- och nackmassage

		
Hotell & SPA-paket

HälsoOasens totalupplevelse
med övernattning på Hotell Statt****
4-rätters middag & frukostbuffé

Kvällar och helger
duo 1795 kr/p.
1 pers. 1450 kr/p.
2-3 pers. 1150 kr/p.
4 pers. el. fler 1050 kr/p.
Kvällar och helger
1 pers. 1850 kr/p.
2-3 pers. 1450 kr/p.
4 pers. el. fler 1350 kr/p.
1 pers. 2795 kr/p.
2-3 pers. 2295 kr/p.
4 pers. el. fler 2095 kr/p.
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