DK

ALSIK NORDISK SPA & WELLNESS

VELKOMMEN TIL
ALSIK NORDISK SPA & WELLNESS

Her venter dig en verden af enestående spaoplevelser i smukke
omgivelser og afslappende atmosfære. Alsik Nordisk Spa &
Wellness er Danmarks største spa, hvor der er kælet for hver
detalje for at skabe den perfekte sanseoplevelse for dig.
Du kan gå på opdagelse mellem flere end 60 forskellige spa- og
wellnessoplevelser fordelt på 4.500 kvadratmeter og fire etager.
Den store spa er inspireret af den nordiske natur, af lyset,
vandet og skovene. Rejs med os ind i de gamle nordiske baderitualer med deres unikke kombination af vand, varme og kulde.
Eller vælg mellem både klassiske og nye, banebrydende spaog wellnessbehandlinger med rødder i de bedste spa-traditioner
og nytænkning. Vi glæder os til at forkæle dig med din helt personlige og unikke spaoplevelse.
I Alsik Spa kan du koble af fra hverdagens stress og jag, imens
du mærker, hvordan kroppen genfinder ro, harmoni og balance.
Du kan lade blikket vandre over vandet i Alssund fra vores unikke
loungeområder, eller du kan besøge det store fitnessstudie, der har
åbent i alle døgnets 24 timer for hotellets gæster.
Vi glæder os til at byde velkommen.

ALSIK SPA POOL

Du fornemmer hurtigt den særlige ro og afslappende
atomsfære i Alsik Spa Pool. De naturlige elementer af
lys, vand, varme og kulde skaber harmoni og balance.
Den ene spa-oplevelse afløser den anden. Start din rejse
med sauna og experience showers, oplev nordlyset i
Aurora Cave og mærk roen i Fire Loungen. På terrassen finder du vores infinity saltvandspool med en unik
udsigt over Alssund. Du kan også nyde en forfriskning i
Spa Cafèen, hvor der serveres økologisk mad og drikke.
Nyd Alsik Spa Pool sammen med familie og venner eller
dèn, du holder allermest af.

DET KAN D U OPLE VE I ALSIK SPA POOL

• OMKLÆDNINGSRUM MED SAUNA OG
EXPERIENCE SHOWER
• ALSIK SPA POOL
• A U R O R A C A V E M E D N O R D LY S
• HOT TUB
• F I R E LO U N G E M E D P E J S
• U D E N D Ø R S I N F I N I T Y S A LT V A N D S P O O L
• TERRASSE MED UDSIGT OVER ALSSUND
• S P A C A F É – 1 0 0 % Ø KO LO G I S K

Børn under 16 år har adgang til Alsik Spa Pool, Spa Café
og Fitness & Yoga Studio sammen med en voksen.

ADGANG ALSIK SPA POOL:

AFTERNOON SPA

Mandag – fredag kl. 15 – 19 Pr. voksen (18+)
Opgradér til Nordisk Spa Pr. voksen (18+)
F A M I LY S P A

Pr. voksen (18+)

Kr. 299
Kr. 196
Kr. 295

Adgang i weekenden kan tidligst bestilles 24 timer før.
Kids Club			
Kr. 95
Teen Club			
Kr. 95
Opgradér til Nordisk Spa Pr. voksen (18+) Kr. 200
H OT E LG Æ ST E R

Gratis adgang til:
Fitness
Hele døgnet m.værelsesnøgle
Alsik Spa Pool, Spa Café		
Alm. åbningstid
Opgradér til Nordisk Spa Pr. voksen (18+) Kr. 299

Adgang til Alsik Spa Pool for børn under 16 år
kl. 10 – 12 og kl. 15 – 17 alle ugens dage.
• KIDS CLUB (1-6 ÅR)

I Kids Club finder du en unik børnepool til leg, et
hyggerum med plads til kreative udfoldelser og et
filmhjørne til ro og afslapning.
Åben mellem 09.00-19.00 alle ugens dage.
• TEEN CLUB (7-16 ÅR)

I Teen Club har vi skabt et frirum til teenageren,
hvor hygge er i højsædet. Her kan du prøve lærerige
workshops, spille brætspil med nye venner eller
slappe af til en film.
Åben mellem 09.00-19.00 alle ugens dage.

ALSIK NORDISK SPA

DET KAN D U OPLE VE I ALSIK NORDISK SPA

• MYSTIC DOME SAUNA

Der er tid til ro, afslapning og fordybelse, når du træder
ind i de smukke omgivelser omkring nordiske elementer af natur, lys og vand. Den unikke balance mellem
varme og kolde spa-oplevelser tager afsæt i gamle nordiske kurritualer og de bedste badetraditioner og bringer alle dine sanser i spil. Overalt er naturen trukket ind,
og du tages på en enestående rejse gennem årstidernes
naturligt skiftende lys.
Her finder du din helt egen rytme, du får en pause i
hverdagen, og kommer videre med fornyet energi.

en rejse gennem årstider
• AQUA MEDITATION SAUNA

en afslappende oplevelse af vand og lysterapi
• MINERAL SERIAL STEAM BATH &
A LS I K R E D C LOV E R S C R U B B A R

med økologiske og naturlige nordiske krops- og
ansigtsmasker
• MOUNTAIN CRYSTAL STEAM BATH

opdag de helbredende kræfter i naturlige krystaller,
damp og varme
• PANORAMA FIRE SAUNA

med en pragtfuld udsigt ud over Alssund
• ICE ROOM & FOUNTAIN

til afkøling efter sauna samt naturlig detox af kroppen
• F O OT R E F L E XO LO GY B A T H S

stimulerende forkælelse af dine fødder
• VITAMINBAR

genopbyg og hydrér din krop under dit ophold
• EXPERIENCE SHOWERS
• F I R E R E L A X A T I O N LO U N G E
• W A T E R B E D R E L A X A T I O N LO U N G E
ADGANG TIL ALSIK NORDISK SPA
NORDIC SPA DAG

Pr. voksen (18+)

Kr. 495

Adgang i weekenden kan tidligst bestilles 24 timer før.

• ALSIK SPA POOL

H OT E LG Æ ST E R

Alsik Nordisk Spa

Som gæst i Alsik Nordisk Spa har du også adgang til:

Pr. voksen (18+)

Kr. 299

• SPA CAFÉ
• FITNESS & YOGA STUDIO

PRIVATE SPA-SUITER
Få dit eget personlige rum, som kan nydes i stilhed
alene, eller med én du holder af. Her er der plads til at
du kan koble af og finde ro i harmoni med den smukke
udsigt ud over Alssund. Vores spa-suiter er udstyret
med privat dampbad og sauna, så du får mest muligt ud
af din behandling.
Single
180 min. / Kr. 2.295
Par
180 min. / Kr. 3.595
60 minutters Reborn Body Treatment og 60 minutters
Nordic Face Kur, privat dampbad, sauna og sunde forfriskninger.
MY TIME

Se beskrivelse af behandlingerne på de næste sider.

WELLNESS & BEHANDLINGER
Du kan forvente enestående oplevelser, når vores terapeuter forkæler dig
med traditionsrige og nye spa- og wellnessbehandlinger. Alle behandlinger
bygger på en dyb respekt for kroppens naturlige balance, og vi gør os umage,
så hvert besøg er med tanke for dit personlige velvære.
Få klassiske behandlinger fra de bedste spa- og wellnesstraditioner, oplev
effekten af nye banebrydende teknikker, eller nyd din tid med unikke behandlinger i vores personlige spa-suites med privat dampbad og sauna.
Med hver behandling får du også adgang til den autentiske, eksklusive Tea
Lounge, terrasser med panoramisk udsigt over Alssund og den unikke Salt
Lounge, der naturligt og effektivt stimulerer kroppen til dyb afslapning. De
skønne omgivelser giver dig tid til refleksion og rum til at opnå ro, harmoni
og balance.
B E S T I L PÅ F O R H Å N D

Det er en god ide at ringe og bestille din behandling på forhånd. Så kan vi
tage godt imod dig, og give dig præcis den behandling, du ønsker..

MASSAGE & KROPSBEHANDLING

65 minutter / Kr. 895
95 minutter / Kr. 1095
Vi starter behandlingen med en blid guidning, der
hjælper dig til at være nærværende og fornemme din
krop. Efterfølgende en massage, som balancerer og
skaber ro i kroppen.
ALSIK MIND KUR

NORDIC BACK, NECK

En behandling med fokus på pleje af de områder, hvor
næsten alle former for spændinger og stress sætter sig.

NORDIC HEAD

60 minutter / Kr. 895
90 minutter / Kr. 1095
Tørbørstning efterfulgt af massageteknikker, der stimulerer kredsløbet og hjælper kroppen med at udrense
affaldsstoffer. Denne behandling efterlader kroppen
afslappet og med fornyet glød.

ALSIK BODY KUR

60 minutter / Kr. 895
90 minutter / Kr. 1095
Massageteknikker, der målrettet bearbejder muskler,
led og bindevæv for at løsne spændinger og give større
styrke og smidighed.
ALSIK MUSCLE KUR

WELLNESS & BEHANDLINGER
GIVER OGSÅ ADGANG TIL:

30 min. / DKK 495

AND SHOULDER KUR

30 min. / DKK 495

AND FACE KUR

Med mere end 40 forskellige ansigts- og hovedbundsmuskler der effektivt stimuleres, er denne behandling
på samme tid dybt afslappende og opkvikkende.
30 min. / Kr. 495
Den ultimative behandling, som indbyder til at lægge
fødderne op, læne dig tilbage og koble af for en stund.

NORDIC SOFT FOOT KUR

60 min. / Kr. 995
Inspireret af den traditionelle hammam-oplevelse
med økologiske og naturlige produkter fra Moroccan
Natural. Tørbørstning, Black Soap renseritual og en
kropsmaske af marokkansk rasul-ler efterfulgt af en
fugtgivende marokkansk arganolie.
NORDIC HAMMAM

• T E A LO U N G E

80 min. / Kr. 995

• VITAMINBAR

REBORN BODY TREATMENT

• S A LT L O U N G E

BY RAAW

• TERRASSER MED PANORAMISK

En udrensende kropsbehandling, der styrker hudens
struktur, giver glød og fremmer optimal hydrering.
Eksfoliering med næringsrige algesalte efterfulgt af en
lun kropsmaske med honning og tang. Behandlingen
afsluttes med en blid mineralolie massage

UDSIGT OVER ALSSUND
• ALSIK SPA POOL
• SPA CAFÉ
• FITNESS & YOGA STUDIO

SKØNHED & HUDPLEJE
Alle vores ansigtsbehandlinger benytter produkter og
behandlingsprotokoller, der er specielt tilpasset mænd
og kvinders hud.

SKØNHED & HUDPLEJE

30 min./ Kr. 495
En blid ansigtsbehandling med økologiske produkter
kombineret med rene nordiske ingredienser.
Rens, eksfoliering, ansigtsmassage, serum, ansigtscreme

NORDIC FACE KUR

60 min. / Kr. 895
En luksuriøs ansigtsbehandling med 100% naturlige
produkter lavet med økologiske og vildthøstede ingredienser.
Rens, eksfoliering, maske, serum, ansigtscreme.

45 min. / Kr. 595
En nærende kur til hår og hovedbund, der styrker og
stimulerer blodcirkulationen.
Vandritual, lermaske og hovedbundsmassage efterlader
dig med en følelse af lethed og afslapning. Afslutningsvis tilbydes føntørring.
HEAD & HAIR KUR

RAAW FACIAL RITUAL

B L O W D R Y, S T Y L E ,

MAKE-UP

60 min. / Kr. 895
En ansigtsbehandling, der målrettet bekæmper synlige
spor af stress og forurening med produkter fra Skin
Regimen.
Rens, eksfoliering, serum, ansigtscreme

Individuel pris

GLAM & TRIM

Individuel pris

URBAN FACIAL

SPA MANICURE

50 min. / Kr. 595

SPA PEDICURE

50 min. / Kr. 595

15 min. / Kr. 180
Nailberry indeholder den nyeste teknologi ”The L`Oxygènè”, der sikrer en åndbar neglelak uden skadelige
ingredienser. Vegansk og ikke testet på dyr.

NAILBERRY LAK

commocean.05.19

ÅBNINGSTIDER
ALSIK SPA & WELLNE SS

Alsik Nordisk Spa
Wellness & behandlinger
Spa Café
Fitness

Mandag – søndag
Mandag – lørdag
Søndag
Mandag – lørdag
Søndag
Mandag – søndag

9.00 – 19.00
9.00 – 19.00		
9.00 – 17.00
9.00 – 18.00		
9.00 – 17.00
9.00 – 19.00

Adgang i weekenden kan tidligst bestilles 24 timer før
Alsik Spa
Nørrehavnegade 21-25
6400 Sønderborg
T: +45 7420 3000

alsik.com

HOTEL | SPA | CONFERENCE | RESTAURANTS

H OT E LG Æ ST E R

Alsik Spa Pool og
Mandag – søndag
7.00 – 22.00
Alsik Nordisk Spa				
Fitness
Hele døgnet med værelsesnøgle

