INFÖR DIN SPAVISTELSE PÅ VARBERGS STADSHOTELL & ASIA SPA

Info sker dagligen i aktivitetsrummet kl. 09.15, 09.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 & 17.00
•
•
•
•
•
•
•
•

Är du hotellgäst väntar ett spa-kit med yukata (badkappa) och tofflor på dig i ditt rum, där du också byter om.
Du behåller dina underkläder eller tar på badkläder under yukata. Badkappan använder du sedan under din
vistelse på Asia Spa. Är du dagspa-gäst byter du om på Asia Spa.
För att få ut mesta möjliga av din spa-vistelse rekommenderar vi att du är med på vår spa-introduktion, som ger
dig viktig information.
Lämna gärna värdesaker på hotellrummet. Vill du ta dem med finns värdeskåp att tillgå på Asia Spa (för att låsa
skåpet krävs ett 10-kronors mynt, som du återfår efter nyttjandet).
Mobiltelefoner får ej tas med in på Asia Spa, inte heller alkohol.
Tänk också på att inte nyttja alkohol innan du går till Asia Spa.
Inne på Asia Spa bidrar lugna rörelser och lågmälda samtal till den rogivande atmosfären.
Åldersgräns 15 år.
Under sommaren får barn följa med på spa varje dag kl. 09.00-13.00 i föräldrars sällskap

BEHANDLINGAR

Boka din behandling i god tid innan ankomst. När du kommer till behandlingsreceptionen tar din massör emot dig
och följer dig till massagerummet. Kom iklädd yukata, med underkläder eller torra badkläder. Kom utan smink och
smycken, i god tid innan behandlingen börjar.

BADAVDELNINGEN

Det är allmänt känt att vatten har en välgörande inverkan på människan. Efter tvagningen är du välkommen att njuta
av våra olika bad. Börja gärna med vår Vitalitypoolen™ med 30 olika stationer du kan skämma bort din kropp med.
Sedan kan du glida ner i de varma källorna och samtidigt njuta av den vidsträcka utsikten över havet och Varbergs
fästning. I vår bastuoas finns mycket att välja mellan: saltbastu, ångbastu, torrbastu med färgterapi, kallbad, tropisk
dusch och ett underbart värmerum.

AVSLAPPNINGSRUM

På Asia Spa finner Du flera avslappningsrum. I anslutning till vår Vitalitypool™ finns ett härligt rum i två plan med
hänggungor och sköna madrasser att vila på. Intill spa-receptionen finns ett Indieninspirerat rum för avslappning.
Här kan du ligga eller sitta direkt på golvet för att samla intrycken efter bad och behandlingar, eller till exempel läsa
en bok. Du kan också njuta av frukt och friskt vatten eller värma både kropp och själ med lite te från österns länder.
Peacook House är vår nya och rogivande avdelning där du finner ännu mer avslappning och rekreation. Här finns
ljusterapirummet, mörkerterapirummet samt tempelrummet.
Varmt välkommen önskar Anna & Lars-Olof med personal på Varbergs Stadshotell & Asia Spa!
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