
Billingehus spa-ritual  

Upplev Billingehus härliga och välgörande spa tradition  

Er spa-värd/värdinna guidar er genom en skön upplevelse för kropp  

och själ. Ni startar med en avslappnande axel- och hårbottenmassage  

för att sedan själva ta hand om kroppen med bodyscrub, bad i poolen,  

hårbotteninpackning, fuktmask för ansiktet, bastubad och avslutningsvis  

dagcreme och bodylotion. Vi använder oss av vårdande produkter  

ifrån Kerstin Florian och under ert besök serveras ett fräscht fruktfat.  

Samtliga deltagare får låna badrock, handduk och tofflor.  

Pris 392 kr/person max 12 personer 60-90 min 

 

Massage för hemmabruk 

Massage är lätt att lära, roligt att ge och skönt att få. En perfekt hjälp för att minska stress och 
spänningar i muskler samt förebygga smärta.. Att ta emot massage i förebyggande syfte är det bästa 
sättet att inte få värk i t ex axlar, nacke.  
För dig som vill lära dig massage för att kunna utföra på dig själv, din partner eller 
kompis/arbetskompis. 
All massage utförs med kläder på och fokuseras på nacke och axlar! 
Lär dig att massera, du kommer att bli populär. . . . jag lovar . 

Aktiviteten avslutas med en kortare avslappning. 

Pris 280 kr/person, max 20 personer ca 50 min 

 
Priserna är exkl moms 

 

 



Välj ett träningspass som passar de flesta.  

Nivån avgör du själv. Passen varier mellan 40-55 min. 

Passen är uppbyggda med uppvärmning, träning,  

nedvarvning/stretch och avslappning. 

 

Vattengympa  
55 min, max 12 personer/pass 

Yoga 
55 min, max 15 personer/pass 

Easy Line 
50 min, max 20 personer/pass 

Gympa 
55 min, max 20 personer/pass 

Cirkelträning 
55 min, max 20 personer 

Core 
55 min, max 20 personer 

 

Pris per/pass 2400 kr 

Vid större antal personer/pass än ovanstående, tillkommer lokalhyra. 
Priserna är exkl moms. 



Löpning för nybörjare 
Löpning tillsammans i grupp för att få inspiration att börja träna. 
100 kr/person inkl instruktör 
 
Äventyrsgolf 
Golf i miniformat, 12 hål med bunkrar och vattenhinder  
56 kr/person och runda 
 
Mästarnas Mästare 
Tävling i lag och individuellt.  
280 kr/person ca 60-90 min 
 
Mountainbike 
Hyr cykel för egen tur eller i grupp. Utmarkerade cykelspår finns 
i anslutning till hotellet. 
260 kr/cykel, max 4 cyklar inkl instruktör 380 kr/person 
 
Stavgång 
Promenera i vår vackra natur runt sjöarna, 
i grupp eller på egen hand. 
19 kr/stavpar inkl. instruktör 200 kr/person 
 
Prisernas är exkl moms 

 
 


