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Resan började redan när hotellet öppnade och vi bestämde 
oss för att frångå alla färdiga paket och ramar för att istället 
skapa vår första egna sparitual, Marstrands Havskur.

Nu fem år senare börjar resan på något helt nytt. Vi har förfinat, 
förädlat och förstärkt känslan av Bohuslän ända in på kropp och 
själ.

Vi startade arbetet för nästan ett år sedan då projektgruppen 
tog en studiedag i vår fantastiska natur och hämtade inspiration 
från havet, på stränderna, på öar och inte minst i de vandrings-
leder som omsluter hotellet.

Sedan började arbetet tillsammans med flera samarbetspart-
ners där vi tog fram dofter, örter, växter, förpackningar och en 
helt ny layout, allt inspirerat av Bohuslän och den genuina miljö 
vi lever i varje dag, året om.

Vi vågar påstå att allt är genomtänkt in i minsta detalj. Bastubris 
med havsbad, produkt användning, produkternas positiva effekt 
på din kropp, själ och välbefinnande. Att även förpackningarnas 
användarvänlighet och profilens form av en uppförstorad kris-
tall från Bohuslänska graniten är bara några av de element som 
avspeglar helhetsupplevelsen.

Så välkommen hit och känn lugnet, låt dig bli omhändertagen 
och upplev Bohuslänsk Livskvalitet på riktigt!

Marstrands Havskur är en exklusiv sparitual där du upptäcker 
vårt SPA på egen hand. Ritualen startar med en genomgång 
ledd av en av våra värdinnor, under tiden som genomgången 
sker får du en hälsosam kallsup bestående av renat havsvatten 
för att öppna upp sinnena och förbereda din kropp. Sedan är  
du redo att njuta. Njuta på riktigt!



HAVSKUREN INNEHÅLLER FÖLJANDE PRODUKTER

BACKTIMJAN · Kroppslotion med Backtimjan som finns 
i vår natur och i vår direkta närhet och som har kommit 
att bli Marstrands Havshotells signaturdoft. Återfuktande 
lotion för hela kroppen.

GRANIT · Handkräm med delar av ett hårt och kargt  
Bohuslän. Vi är många som tänker på klippor, berg och 
granit när vi hör Bohuslän. Handkräm innehåller även  
mineralen färglös Kvarts som symboliserar renhet och ljus.

NYPON · Ansiktsmask innehållande näringsrika och  
vårdande bäret nypon som finns i vår natur. Dessutom  
en av de växter man oftast möter vid en promenad i vår 
Bohuslänska natur. Lika vacker vår, sommar som höst.

CEDER · Fotsalt innehållande ceder och tjärad märling, 
dofter och material direkt tagna från vår omgivning,  
dofta på saltet och dröm dig bort till en sommar på  
bryggan, vågskvalpet och de tjärade ekorna som  
ligger förtöjda vid bryggorna.

TÅNG · Kroppsscrubb med en av våra viktigaste med mest 
välanvända ingredienser på hotellet och som finns i flerta-
let olika former och färger. Du hittar tång på frukostbuffén, 
i havskuren och i våra behandlingar. 

BASTUBRIS & HAVSBAD · Den viktigaste ingrediensen av 
dem alla under ledning av Eja, Paulina eller Monica får du 
en bastuupplevelse utöver det vanliga där du kan slappna 
av och känna dofter och vindar från Bohuslän. Ritualen av-
slutas med ett gemensamt havsbad, oavsett årstid vid vår 
badplats på Hedvigsholmen. Ett minne för livet.



T. 0303 240 200 | boka@marstrands.se | www.marstrands.se | 

Vi är inte som alla andra, 
men det är inte du nu heller...


