Prislista (gäller tom 2019-06-30)
MASSAGE

FÖTTER

Klassisk massage (djupgående)
Taktil stimulering (lätt beröring)
Koppning(gummikoppor)ej75 min
Behandlingstid 20/30/45/60 /75 min.
Pris: 300:-/400:-/500:-/600:-/700:Hot Stone massage
Massage med varma lavastenar.
Den totala antistressbehandlingen!!
Behandlingstid 45/60 min
Pris: 550:-/650:Aroma/Choklad massage(lätt avslappnande
massage)
Behandlingstid 30/45/60 min
Pris:440:-/530:-/620:-

Fotrelax med fotbad – 40 min
Du sitter i fotbad med dödahav ssalt ca 20 min och filar
själv. Efterföljande skön massage på fötter och underben 15
min på behandlingsrum.
Pris: 320:Fotkur med Aloeveravax - 50 min
Du sitter i fotbad med dödahavssalt ca 20 min och filar själv. Efter det
så lägger vi på vaxet som får värma och ta hand om fötterna medan du
ligger skönt inbäddad, sen får du avnjuta en härlig massage 15 min.
Pris: 400:Fotkur med scrub – 30 min
Du sitter i fotbad med dödahavssalt.
Terapeuten gör sedan en peeling/scrub på fötter och underben, följt av
en stunds massage.
Doft på scrub och fotkräm är mint/lavendel.
Pris: 370:-

ANSIKTE
Formning av bryn – 20 min
Pris: 250:Färg & formning av bryn – 35 min
Pris: 325:Färg fransar – 25 min
Pris: 275:Färg & for mning av fransar & bryn – 45 min
Pris: 450:Ansiktsrelax - 20 min.
Lymfdränagemassage med olja och kräm.
Pris: 290:Ansiktsbehandling - 30 min
Rengöring, peeling, lermask, olja, kräm, kort
massage.
Pris: 400:Ansiktsbehandling/relax - 50 min
Rengöring, peeling, lermask, olja, kräm
och lymfdränagemassage.
Pris: 600:-

HÄNDER
Handkur med aloeverav ax - 30 min
(vax, handkräm, massage 15 min)
Pris: 300:Hand/arm massage - 20min
(lätt beröring/djupgående)
Pris: 290:-

VAXNING
Armar eller halva ben – 30 min
Pris: 450:Axiller(armhåla) eller haka eller överläpp – 20 min
Pris: 230:Bikinilinje – 25 min
Pris: 300:Bröst eller rygg – 45 min
Pris: 550:Halva ben & bikinilinje eller hela ben – 45 min
Pris: 550:Hela ben & bikinilinje – 60 min
Pris: 600:-

RESONANS/INFRARÖTT LJUS
Värme & cirkulationsbehandling som är otroligt skön och effektiv.
Värmen går in 4-6 cm i kroppen och sätter fart på cirkulation och självläkning.

1gång 20 min behandling Pris:220:10 gånger 20 min behandling Pris:1900:(vid köp av 10 ggr kort)
1 gång 30 min behandling Pris:270:10 gånger 30 min behandling Pris:2300:(vid köp av 10 ggr kort)

FÖRLÄNG SPATIDEN
RYGGRADSTRÄNAREN 15 min 100:Den har mångtusenåriga anor från kulturen i Kina, Tibet och många andra
länder i Asien. Främjar blodcirkulationen i hela kroppen
Ger effektiv avslappning (motsvarande ca 1-2 timmars sömn).

Om du vill vara kvar hos oss längre tid än vad som ingår i det
paket du bokat så kan du boka till extra tid.
Pris 400:-/grupp/tim

GÖR-DET-SJÄLV BEHANDLINGAR
Bokas i kombination med andra behandlingar eller bad/bastu.
Vid enbart bokning av Gör -Det-Själv behandlingar tillkommer
en serviceavgift om 300: -/tim/grupp.

Ansikte
Peeling, ansiktsmask och kräm
Pris: 100:- (bara ansiktsmask och kräm 70:-)
Fötter
Fotbad, fil, fotkräm
Pris: 100:Fotbad, fil, aloeveravax och fotkräm
Pris: 150:Händer
Aloeveravax och handkräm
Pris: 120:Massage
Shiatsu massagekudde med infrarött ljus/värme 15-20 min
Kan användas i nacke, bröstrygg, armar, lår, vader
Pris: 50:Ev avbokning av be handling ska ske senast dag före (24 tim).
Ej avbeställd tid debiteras.

BAD & BASTU
Ekologisk vassle i vedeldade badet istället för klor
100:-/bad
Måste bo kas när du beställer.
Vedeldad badtunna (2 tim)
Pris: 1375:- 1-5 pers
Pris: 275:-/pers för 6 pers eller fler
Vedeldad bastu med kallbad (2 tim)
Pris: 1125:- 1-5 pers
Pris: 225:-/pers för 6 pers eller fler
Vedeldad badtunna och bastu med kallbad (3 tim)
Pris: 1875:- 1-5 pers
Pris: 375:-/pers för 6 pers eller fler
Bubbelbad (uppblåsbara) 2 tim Går ej vid stark kyla
Pris: 1000:- 1-5 pers
Pris: 200:-/pers för 6 pers eller fler
Kombinera gärna ert bad/bastu med mat/förtäring,
behandlingar och boende.

Forts BEHANDLINGSPAKET
Massage/Infraröttljus paket (tid ca60 min)
Klassisk massage 30 min
Infrarött ljus 30 min
Inkl frukt & juice
Pris: 600:- (ord 680:-)
Behandlingspaketen går att boka både enskilt och i grupp. Tänk på att
behandlingspaketet ska passa till gruppstorleken. Hör gärna av er till
oss så hjälper vi er att hitta en bra kombination.

BOENDE
Bo unikt, annorlunda, naturligt och speciellt.
I våra två lappkåtor finns golvvärme, specialgjorda sängar, sköna
madrasser, mjuka kuddar och varma täcken.
Du möts av en doft av linolja och tjära.
När elden i kaminen är igång och sprakar så blir den naturliga,
avkopplande doften komplett.
I varje lappkåta finns det plats för 6 personer.
Vi ser till att elden är igång i kaminen till du/ni ska sova, sen får du/ni
hålla värmen och elden igång under natten.
I lappkåtan kan man bo året runt, sommar som vinter
Pris: 595:-/pers och natt
(minst 3 pers alt 1725:-)
inkl. frukost, lakan, handduk/badrock.
När du bokar boende och bad/bastu vid samma tillfälle så ingår ett
fotbad med dödahavssalt.
Kombinera gärna ert boende med
mat/förtäring, bad/bastu och behandling/behandlingspaket.
Ev avbokning av bad/bastu/boende/spa:
14-7 dagar före ankomst debiteras 50% av kostnaden..
1-6 dagar före ankomst debiteras 75% av kostnaden.

PUB & RESTAURANG
Säsongsöppet maj -sept (Bakfickan har öppet vissa datum
året runt). Info finns på hemsidan

AKTIVITETER/EVENTS
BEHANDLINGSPAKET

Info finns på hemsidan

Kombinera gärna ert behandlingspaket med
mat/förtäring, bad/bastu och boende.

MAT/FÖRTÄRING

Stora Spapaketet(tid ca 2 tim):
Infrarött ljus 20 min
Klassisk massage 30 min
Fotrelax med fotbad
Ansiktsbehandling 40 min
Inkl frukt & juice
Pris: 1250:- (ord 1450.-)
Lilla Spapaketet(tid ca 1,15 tim):
Infrarött ljus 20 min
Ryggradstränare ca 15 min
Fotkur med wax
Inkl frukt & juice
Pris: 630:- (ord 750:-)
Behandlingspaket(tid ca 2 tim)
Klassisk/taktil massage 45 min
Ansiktsbehandling 30 min
Fotbad med dödahavssalt(G-D-S).
Handkur med aloeverawax(G-D-S).
Inkl frukt & juice
Pris: 1000:- (ord 1120:-)

Info finns på hemsidan

STÄLLPLATS
Info finns på hemsidan

BRYGGERI
Info finns på hemsidan
----------------------------------------------------------------------Kaffe/te, kaka, frukt, juice och vatten ingår i priset när
du bokar boende. Vid bad/bastu ingår frukt/juice.
----------------------------------------------------------------------Tänk på att ta med badkläder och
strumpor/tofflor/sandaler!!!
När du kommer till oss och har behandlingar, badar/bastar och bor kvar
så får du låna badrock och handduk.
Om du är gravid eller har någon sjukdom/åkomma, prata
med oss först så du får lämplig behandling & avkoppling.

019-280012
www.bl abergen.com info@blabergen.com

