
A la Carte Behandlinger

www.skiferhotel.no Bestill på telefon 73 60 50 80

Vår velværeavdeling tilbyr deg  et univers av rene og 
revitaliserende fornemmelser som gir deg en ny essensiell energi.

www.skiferhotel.no

A la Carte Behandlinger

www.skiferhotel.no Bestill på telefon 73 60 50 80 eller e-post q.skifer@choice.no 



For bestilling av behandling vennligst ta kontakt med vår resepsjon på telefon 73 60 50 80 eller mail q.skifer@choice.no

Svensk klassisk massasje
Den «svenske klassiske massasje» er kjent over hele verden. 
Gjennom knaing, glidninger og trykk løser massasjen opp 
spenninger i hele kroppen og gir en behagelig og skjønn 
avslapping. Massasjen frigjør hvilehormoner og øker blod-
sirkulasjonen. Hel kropp.

50 MIN NOK 895,-  80 MIN NOK 1295,-

Back Relaxation
Oppmassering av rygg og nakke med grep hentet fra den 
svenske klassiske massasjen. Rygg og nakke.

25 MIN NOK 550,- 50 MIN NOK 895,-

Facial Care
Dette er en effektiv ansiktsmaske som både rengjør på  dypet 
samtidig som den strekker opp huden som en naturlig 
 «ansiktsløfting». Fjerner hudrester og gir en  forfriskende 
 effekt. Samtidig får du hode- og nakkemassasje.

50 MIN NOK 995,-

Velvet Feet
Et varmt behagelig fotbad før føttene blir peelet og massert. 
En skjønn behandling etter en lang tur i fjellet eller for deg 
som vil unne deg en ekstra nytelse.

25 MIN NOK 525,-

Absolute Relaxation – «den komplette
hvilestund for deg som er sliten»
Dette er en behandling for deg som ønsker en skikkelig 
avslappende stund i vår velværeavdeling. Enten du har 
vært på tur eller bare har behov for hvile etter dagens 
 utfordringer. 

Etter å ha tatt på deg morgenkåpe og satt deg ned for å hvile 
får du et varmt fotbad. Deretter legger vi en ansiktsmaske, 

Vi fjerner masken, og masserer inn oppfriskende krem i 
 ansiktet. Deretter gir vi deg en peeling av føtter og en fot-
massasje. Behandlingen avsluttes med en 25 minutters 
massasje av rygg og nakke.

90 MIN NOK 1175,- 135 MIN NOK 1850,-

Denne timen kan også kjøres dobbelt, passer fint til par eller 
venninner som ønsker time samtidig.



For bestilling av behandling vennligst ta kontakt med vår resepsjon på telefon 73 60 50 80 eller mail q.skifer@choice.no

Velværeaften
Unn deg en dag eller kveld sammen med gode venner eller 
kollegaer. Minera Velvære tilbyr en «velværeaften» hvor vi 
legger til rette for felles hygge og behagelige opplevelser 
fylt med velvære i skjønn atmosfære. Senk skuldrene og 
gi deg selv et velfortjent pusterom i godt selskap. La Skifer 
 Hotel bli din kilde til rekreasjon. Vår velværeavdeling tilbyr 
deg et univers av rene og revitaliserende fornemmelser som 
gir deg en ny essensiell energi.

Velværepakken inkluderer følgende:
• Bruk av Minera Velværes fasiliteter  

(sauna og dampbadstue)
• Morgenkåpe og slippers
• Fotbad inkl. behandling (peeling og massasje)
• Ansiktsbehandling
• Frukt, juice og isvann

NOK 680,- pr person
Enkel velsmakende tapasbuffet  + NOK 195,- pr person

Gjelder for grupper opptil 12 personer. Pakken betales i 
sin helhet ved ankomst i resepsjonen. Ytterlig servering og 
produkter kan betales for etter programmet. Booking må 
avbestilles senest 72 timer på forhånd. Vi skreddersyr også 
andre pakker på forespørsel.

Steinmassasje (hot stone)
Massasje med varme lavasteiner er den ultimate spaopplev-
elsen. De varme lavasteinene bringer deg inn i en stemning 
med dyp avspenning, samtidig som du får massert stive og 
slitne muskler. Varmen fra steinene og utsøkte aromatiske 
oljer gjør dette til en ekstra dyp og avslappende massasje.

90 MIN NOK 1280,-

(ved kjent hjerte-/karsykdom eller graviditet bør det velges 
en annen behandling)

BLI NY
Unik opplevelse for kropp og sjel. Vi inviterer deg til en tur i 
avslappende verden som senker skuldrene, la oss skjemme 
deg bort med rensende fotbad i avslapnings sonen, 
 etter fulgt av rolig og myk kroppsmassasje. Så legges en 
aktiv  anskitsmaske rik på næringsstoffer og  behandlingen 
avsluttes med hode og nakkemassasje. 

Ta med eget  badetøy. Servering av frukt og drikke, leie av 
badekåpe, håndkle og tøfler er inkludert.

3 TIMER NOK 1990,-



Vår velværeavdeling tilbyr deg  et univers av rene og  
revitaliserende fornemmelser som gir deg en ny essensiell energi.

www.skiferhotel.no


