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SPA GUIDE

1. PILGRIMSVANDRING

7. NORDISK HETTA (75-80°C)

Här är det egenutförd zonterapi som
gäller. För varje steg förändras tankarna
och efter tre varv är du försatt i ett meditativt tillstånd. Hela foten ska rullas och
ett steg kan ta upp till fem sekunder.

Reglera värmen genom att välja vilken lav
lägger handduken på. Med lite tur kanske
du får vara med om en bastubris – en extra
väldoftande och värmande upplevelse.

2. SIMMA

Ta en kall avrivning efter bastubadet.
Bra för blodcirkulationen och huden.

8. ISKALLA HINKEN

Aktiverar strömmen under träplanket
genom att trycka på knappen.
Under vattenfallet hittar du också
massageströmmen i poolen.
3. FOSSINGEN

Vicka på tårna och känn doften av tjärad
brygga om du valt en Havskur. Annars
är det nog någon annan som gjort det
bredvid. Då doftar det ändå.

9. SALTGROTTAN (25°C)

Koppla av och andas in den saltmättade
luften. Många av våra gäster hävdar
att det är bra för luftrören bland annat.
15 minuter brukar vara lagom.
10. SÄLBERGET

Slå dig ner och låt hällarnas urvärme
sprida sig i hela kroppen.

4. SVALBAD

Slå dig ner i stålsoffan och svalka rygg och
stuss med stora, mjuka 28-grader bubblor.
5. BUBBLA

Ganska hårda massagebubblor i
38-gradigt vatten gör gott. Men efter
sisådär 10 minuter är det läge att gå vidare.

11. VARMA TUNNOR

Det sägs att Oscar II:s badvatten från
Marstrand buteljerades och såldes, men
du kan vara helt lugn. Flaskorna är slut
för längesen. Njut av 40-gradigt vatten
med en svårslagen utsikt.
12. BADA INSIDAN OCKSÅ

6. ÅNGAN (40°C)

Svettas ut allt det där som du gått och
konkat på för länge. I Ångbastun får varje
por sig en ordentlig sköljning. Inifrån.

Att basta, bada och vandra pilgrimsvandring drar mycket vätska ur kroppen.
Glöm inte dricka vatten eller te. Det
bjuder vi på så klart.

