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Välkommen till Pure Nordic Spa!
I vårt Pure Nordic Spa kan du koppla av och ta olika  
behandlingar, basta, uppleva äventyrsduscharna,  
bada i våra hot wells eller bara pusta ut  
i relaxavdelningen med den fantastiska  
havsutsikten. Du väljer själv vad som  
passar dig, vi har ett stort utbud av  
sköna behandlingar. 

Entré till spa avdelning
Entré: 99 SEK/ vuxen, 49 SEK/ barn (4–14 år)  
2 timmar 
I priset ingår: relaxavdelning, hot wells, bastu, 
äventyrsduschar, frukt, te och vatten samt lån  
av handduk och tofflor.

Lån av morgonrock: 20 SEK

Witamy w Pure Nordic Spa!
Do Twojej dyspozycji oddajemy nasze centrum Spa,  
z saunami, gorącymi kąpielami i aromatycznymi  
prysznicami wrażeń. Zatrzymaj się, zrelaksuj,  
w tym wyjątkowym otoczeniu, jakie stwarza  
bliskość morza.
Wybierz również spośród szerokiej gamy zabiegów 
kosmetycznych by dopełnić Twój pobyt w Spa. 

Wejście do spa
Karnet: 99 SEK/ dorosły, 49 SEK/ dziecko (4–14 lat)  
2 godziny 
W cenę wliczono: sauny, mini baseny kąpielowe,  
aromatyczne prysznice wrażeń, wypożyczenie  
ręcznika, klapki, owoce, herbata i woda mineralna

Wypożyczenie szlafroka: 20 SEK 



MASSAGE

Svensk helkroppsmassage med aromaoljor 
55 min.

319 SEK

Svensk halvkroppsmassage (över- eller 
underkropp) 25 min.

209 SEK

Pure Nordic Spa massage – En härligt 
avslappnande helkropps- och ansiktsmassage 
med aromaoljor. 70 min. 

509 SEK

Sport helkroppsmassage 55 min. 319 SEK

Reflexmassage för fötterna 20 min. 209 SEK

Helkroppsmassage med varma basaltstenar  
55 min.

359 SEK

MASAŻE

Szwedzki masaż całego ciała 
z aromatycznymi olejami 55 min.

319 SEK

Szwedzki masaż częściowy  
25 min.

209 SEK

Pure Nordic Spa massage – Niezwykle 
odprężający masaż całego ciała i twarzy 
z aromatycznymi olejami. 70 min.

509 SEK

Sportowy masaż całego ciała 55 min. 319 SEK

Masaż refleksologiczny stóp 20 min. 209 SEK

Masaż całego ciała ciepłymi  
bazaltowymi kamieniami 55 min.

359 SEK



Rygg- och fotmassage med varma 
basaltstenar 25 min.

229 SEK

Hot & Cold stones – Avsläppnande 
hekropssmassage med omväxlande varma 
och kalla stenar. Behandlingen stimulerar 
blodomlopp och motverkar trötthet. 55 min

409 SEK

Relax massage – återuppbyggande, 
avslappnande och dränerande 
helkroppsbehandling. 55 min.

299 SEK

Masaż pleców i stóp ciepłymi bazaltowymi 
kamieniami 25 min.

229 SEK

Hot & Cold stones – Odprężający masaż 
całego ciała naprzemiennie gorącymi 
i zimnymi kamieniami. Pobudza układ 
krążenia, przeciwdziała zmęczeniu. 55 min

409 SEK

Masaż Relax – relaksacyjny, drenujący  
zabieg całego ciała.  
55 min.

299 SEK



Nordisk massage – intensiv och djupgående 
helkroppsmassage med moment av 
stretching. Stretching  förbättrar den allmänna 
blodcirkulationen och ökar tillförseln av 
näringsämnen till musklar.. 55 min. 

369 SEK

Sport-relax massage – avslappnande och 
stärkande helkroppsmassage med varm 
och kall olja. Behandlingen är en effektiv 
kombination av olika massagemetoder. 55 min.

329 SEK

Masaż nordycki – intensywny, mocny 
masaż całego ciała, połączony z elementami 
stretchingu, który polepsza ukrwienie mięśni, 
zwiększając ich zaopatrzenie w substancje 
odżywcze. 55 min.

369 SEK

Masaż sportowo-relaksacyjny – Połączenie 
kilku technik masażu. Relaksujący 
i wzmacniający masaż wykonany na bazie 
ciepłej i zimnej oliwy.  55 min.

329 SEK



HAND- OCH FOTBEHANDLINGAR

SPA-Manikyr med nagelmålning 30 – 45 min. 259 SEK

Manikyr 30 min. 209 SEK

Traditionell pedikyr 60 min. 319 SEK

Pure SPA de lux-pedikyr 75 min. 369 SEK

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

SPA Manicure z malowaniem 30 – 45 min. 259 SEK

Manicure 30 min. 209 SEK

Pedicure tradycyjny 60 min. 319 SEK

Pedicure Pure SPA de lux 75 min. 369 SEK






