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WELLNESS HOS ENJOY RESORTS
Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores unikke spa- og
wellness områder, hvor forkælelse og afslapning er i højsædet.
Alt du skal medbringe, er forventningens glæde.
Hos Enjoy Resorts kan du lade dig forkæle i vores overdådige
wellness områder med al tænkelig luksus og et ocean af
behandlinger og kurbade.
Vores professionelle behandlere fører dig ind i forkælelsens
velvære og hjælper dig til at genfinde balance og energi.
Alt imens de smukke rum, liflige dufte og den blide musik
stimulerer dine sanser.
Besøg wellness, lad tankerne glide og mærk overskuddet og roen
brede sig indefra.
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Du har valget!
Hos Enjoy Resorts kan du vælge mellem to resorts,
som har wellness & spa samt en række behandlinger.
Marina Fiskenæs

Rømø

Enjoy Resorts Marina Fiskenæs
tilbyder denne behandling.

Enjoy Resorts Rømø
tilbyder denne behandling.
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ENJOY RESORTS

ENJOY RESORTS MARINA FISKENÆS
Wellness for alle
De smukke omgivelser byder på en
afslappet atmosfære med en enestående
udsigt over havnen og alle lystbådene.
Første sals wellness tilbyder den
specielle urte- og lys sauna samt
dampbad.
Det store hvileområde giver mulighed
for at lade tankerne glide og mærke
overskuddet og roen brede sig indefra.
Varmtvandsbassin med tilhørende
udendørsspa og koldtvandskar er en god
start inden besøget i de finske saunaer.

ENJOY RESORTS RØMØ
Danmarks største wellness
Alle dine sanser bliver forkælet, når du
træder ind i det luksuriøse wellness på
ikke mindre end 2.600 m2.
Wellness områdets mange bade giver rig
mulighed for forkælelse af enhver art.
Man forsvinder let hen i fordybelse, når
man flyder rundt i de store bade, hvilket
giver lejlighed til at blive opladet og få ny
energi.
Udvalget af både ansigts- og
kropsbehandlinger med anerkendte
spa-produkter fuldender en dag i
forkælelsens tegn.

ENJOY RESORTS
COMFORT ZONE
I vores behandlinger anvender vi det
internationalt anerkendte spamærke
Comfort Zone fra Italien.
Comfort Zone produkterne er udviklet
med en innovativ og moderne tilgang til
hudpleje, der giver pleje til huden og er
ren nydelse for sanserne.
Comfort Zone tilbyder produkter og
behandlinger, der er tilpasset hudens
specifikke behov og tilstand.
De nøje udvalgte aktive ingredienser
og en multisensorisk tilgang til hudpleje
gør, at Comfort Zones produkter giver
exceptionelle resultater på både kort
og lang sigt.

OLE HENRIKSEN
Ole Henriksen har specialiseret sig i
hudplejeprodukter baseret på naturlige
ingredienser, der benytter hudens egne
systemer og mekanismer til at holde din
hud fri for urenheder, bumser og tørhed.
Ole Henriksen har revolutioneret
hudplejebranchen med sine fantastiske
og virkningsfulde cremer, mists, masker
og ansigtsrens.
De populære Ole Henriksen produkter
skaber en unik spaoplevelse i hjemmet.
Alle produkter fra Ole Henriksen er
fremstillet af naturlige ingredienser som
skåner din hud mest muligt.

MASSAGE

Lady’s kur

(Rømø & Marina Fiskenæs)

Behandlingen begynder med en bodyscrub, som fjerner de døde hudceller og gør
huden blød og glat. Herefter følger en kropsmassage og en skøn ansigtsmassage.
Behandlingen revitaliserer huden, så den bliver både flottere og fastere.
Afsluttes med ansigts og hovedbundsmassage.
Pr. pers. (80 min.) dkr. 850,-

Gentleman’s kur

(Rømø & Marina Fiskenæs)

Behandlingen starter med en bodyscrub, med fine vulkaniske partikler, som renser huden
for døde hudceller og sætter gang i blodcirkulationen. Herefter følger en kropsmassage og
en skøn ansigtsmassage. Behandlingen revitaliserer huden, så den bliver både flottere og
mere strålende. Afsluttes med ansigts og hovedbundsmassage.
Pr. pers. (80 min.) dkr. 850,-

Detox kuren

(Rømø & Marina Fiskenæs)

Detox kuren er en behandling som er baseret på alger og essentielle olier, der stimulerer
cirkulationen og lymfe drænering. En fantastisk behandling når kroppen har behov for en
udrensning, f.eks efter stressede perioder eller i forbindelse med vægt tab.
Behandlingen starter med en enzympeeling efterfulgt af en algeindpakning, ansigtet får en
mini facial med afrensning, samt maske og ansigts– og hovedbundsmassage.
Afsluttes med en massage af hele kroppen med en frisk olie der drænerer og genopbygger.
Pr. pers. (80 min.) dkr. 950,-

MASSAGE

Bodyscrub og massage

(Kun Marina Fiskenæs)

Lækker bodyscrub der fjerner de tørre hudceller og sætter gang i blodcirkulationen.
Huden bliver dejlig blød, smidig og forberedt på massagen.
Behandlingen afsluttes med 25 min. massage.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 550,-

Velvære massage

(Kun Marina Fiskenæs)

Dybdegående massage, som fjerner affaldsstoffer og sætter gang i kredsløbet.
Afhjælper infiltrationer, myoser og skader. En massage som bringer kroppen i balance og
giver øget velvære.
Pr. pers. (25 min.) dkr. 295,Pr. pers. (50 min.) dkr. 495,-

Dybdegående massage

(Kun Rømø)

Vi tager her udgangspunkt i dine behov og ønsker.
Massagen fjerner affaldsstoffer og sætter gang i kredsløbet.

Hotstone massage m/ lavasten

Pr. pers. (25 min.) dkr. 345,Pr. pers. (50 min.) dkr. 615,(Kun Marina Fiskenæs)

Starter med at lægge varme sten på ryggen. Herefter følger en helkropsmassage med
opvarmede lavasten med en speciel massage teknik. Hotstone massage giver kroppen en
behagelig varme som afspænder musklerne og virker beroligende.
Massagen forbedrer blodcirkulationen, stimulerer energipunkterne og aktiverer
lymfestrømmen i hele kroppen. Efter massagen forbedres kroppens fleksibilitet og hele
kroppen frigøres for spændinger, bekymringer og træthed.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 595,-

MASSAGE

La stone massage

(Kun Rømø)

En enestående massageform, hvor der masseres med både varme og kølige sten.
Vekselvirkningen af varme og kølige sten stimulerer kroppens kredsløb og løsner op for
dybe spændinger. Massagen efterlader kroppen på en gang afslappet og fyldt med energi.
Få kroppens energi-flow styrket og oplev en massageform, der virker afstressende og
afslappende for både krop og sind. Lyden af stenene, der blidt rammer hinanden, er
meditativ og afslappende. En massageform for den totale oplevelse af luksus og velvære.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 675,-

Thai massage

(Kun Marina Fiskenæs)

Thai massage adskiller sig fra andre massageformer ved at man strækker kroppen og
trykker på udvalgte følsomme steder.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 595,-

Sacred Nature – økologi

Sacred Nature facial

(Kun Rømø)

Slap af og nyd en ansigtsbehandling med Sacred Natures økologiske produkter.
Behandlingen begynder med en hudanalyse, der kortlægger din huds behov. Analysen
efterfølges af en peeling og udrensning. Herefter får du ansigtsmassage og en nærende
ansigtsmaske. Behandlingen fortsættes med en vidunderlig hovedbundsmassage, hvorefter
ansigtet fugtes med en skøn dagcreme og øjencreme. Før du forlader behandlingsrummet,
får du forslag til, hvordan du kan fortsætte behandlingen hjemme.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 615,-

Sacred Nature body scrub og massage

(Kun Rømø)

Behandlingen starter med en blid bodyscrub, med Sacred Natures økologiske peeling,
indeholdende jojoba korn. Herefter massage med Sacred Natures økologiske olie.
Pr. pers. (50min) dkr. 615,-
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MASSAGE

Ayurvedisk massage

(Kun Rømø)

Ayurvedisk massage stammer fra Indien, og er en teknik, der hører med til den ældgamle,
traditionelle ayurvediske medicin.
Traditionen er bevaret helt frem til i dag, og teknikken gives videre fra mester til elev.
Ayurveda er sanskrit, ayur betyder liv, og veda betyder videnskab, altså videnskaben om liv.
Abhyanga Dronningen af ayurvedisk massage.
Abhyanga er en traditionel ayurvedisk massage, der er forfriskende, udrensende og
foryngende. Hele kroppen masseres med specielle bevægelser og rytmer, der virker
beroligende og har en harmoniserende effekt på nervesystemet.
Massagen hjælper affaldsstoff er ud af kroppen og genopretter derved den fysiske
og mentale sundhed. (Tilbydes kun kvinder)
Pr. pers. (50 min.) dkr. 675,-

Original tyrkisk hamam bad

(Kun Marina Fiskenæs)

Hamam behandling som kun sultaner og konger fik i gamle dage.
Tradition for tyrkisk bad rækker langt tilbage til tiden før det tyrkiske folk bosatte
sig i Anatolien.
Et tyrkisk Hamam bad starter med et dampbad og efterfølges af en helkropspeeling fra top
til tå med kese.
Olivensæbe påføres derefter med en skumpose og kroppen får en gang massage.
Håret bliver vasket og får en hovedbundsmassage.
Der serveres tyrkisk æble te i hvileområdet som afslutning på behandlingen.
Behandlingen kan både bestilles individuelt eller for to ad gangen.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 675,Pris v/ 2 pers. dkr. 995,-
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ANSIGTET

Mini Facial

(Rømø & Marina Fiskenæs)

En fugtgivende ansigtsbehandling, hvor ansigtet renses og efterfølgende får lagt en maske.
Mens masken virker, får du en fantastisk hovedbundsmassage, der efterlader dig afslappet
og fuld af velvære. Behandlingen afsluttes med en blid ansigtsmassage og en opstrammende
dagcreme.
Pr. pers. (25 min.) dkr. 325,-

Klassisk ansigtsbehandling til ham og hende

(Kun Marina Fiskenæs)

Slap af og nyd en ansigtsbehandling, der giver din hud fugt og fornyet spændstighed.
Behandlingen begynder med en hudanalyse, der kortlægger din huds behov.
Analysen efterfølges af en peeling og udrensning. Herefter får du ansigtsmassage og en
nærende ansigtsmaske. Behandlingen fortsættes med en vidunderlig hovedbundsmassage,
hvorefter ansigtet fugtes med en skøn dagcreme og øjencreme. Før du forlader
behandlingsrummet, får du forslag til, hvordan du kan fortsætte behandlingen hjemme.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 550,-

Facial til ham og hende

(Kun Rømø)

Facial til ham og hende er en afslappende ansigtsbehandling. Din hud tilføres fugtighed og
spændstighed. En hudanalyse finder din huds behov. Huden får en peeling og udrensning.
Bagefter får ansigtet en massage og en nærende ansigtsmaske. Hovedbunden for en massage
og ansigtet for en skøn dagcreme og øjene for en speciel øjencreme.
Før du tager hjem, for du tips til, hvordan du fortsætter behandlingen derhjemme.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 615,-
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ANSIGTET

Avanceret ansigtsbehandling

(Kun Rømø)

Avanceret ansigtsbehandling

(Kun Marina Fiskenæs)

Avanceret ansigtsbehandling med chrono reverser (frugtsyre).
Specielt udformet til at behandle og korrigere specifikke hudtilstande som pigmentering,
følsomhed, fedtet hud, tør hud, acne og for tidlig aldring.
I behandlingen indgår hudanalyse, peeling, frugtsyre behandling med chrono reverser,
udrensning, ansigtsmassage, hovedbundsmassage og speciel maske til ansigtet samt tilpasset
serum og afsluttende creme.
Pr. pers. (80 min.) dkr. 850,-,

Avanceret ansigtsbehandling med AHAsyrer.
Specielt udviklet til at behandle og korrigere specifikke hudtilstande som pigmentering,
følsomhed, fedtet hud, tør hud, acne og for tidlig aldring.
I behandlingen indgår hudanalyse, peeling, udrensning (ved behov), håndbehandling med
AHAsyrer, ansigtsmassage, fodmassage og speciel maske til ansigtet samt specielt tilpasset
serum/extract og afsluttende creme.
Pr. pers. (80 min.) dkr. 850,-

Teens facial

(Rømø & Marina Fiskenæs)

Mini facial til 2 teenagere.
Under behandlingen tager en behandler hånd om jer skiftevis.
To teenagere for en fugtgivende ansigtsbehandling, hvor ansigtet renses og efterfølgende for
lagt en maske.
Behandlingen afsluttes med en blid ansigtsmassage og en opstrammende dagcreme.
2 teenager (40 min. - udløser ikke entre) dkr. 435,-

14

KROPPEN

Bodyscrub

(Rømø & Marina Fiskenæs)

Forkæl din hud med en bodyscrub der fjerner tørre hudceller, virker dybderensende og
efterlader huden dejlig blød og smidig. Efter et bad afsluttes behandlingen med at
gennemfugte huden med en lotion. Vi anbefaler en bodyscrub inden massage for at få gang i
blodcirkulationen. Kroppen er mere modtagelig over for massagens gavnlige virkning og der
opnås længere effekt af massagen. Alt efter hudtype er der forskellige valgmuligheder.
Pr. pers. (25 min.) 345,-

Enjoy aroma dream

(Rømø & Marina Fiskenæs)

Oplev de terapeutiske effekter af æteriske olier. Denne afslappende behandling begynder
med en enzympeeling og derefter følger indpakning med en fugtgivende creme og duft olie.
Kroppen pakkes ind i et lagen og ansigtet får en mini facial med afrensning, samt maske og
ansigts– og hovedbundsmassage.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 650,-

Aromabade

(Kun Marina Fiskenæs)

Læn dig tilbage, luk øjnene og nyd roen.
Aromabade har forskellig virkning på krop og sjæl alt efter valg af aroma. Et bad kan virke
opkvikkende, afslappende eller romantisk. Lige meget hvad du vælger er et aromabad altid
en velduftende oplevelse af velvære.
Pr. pers. inkl. frugt og vand (25 min.) dkr. 160,-
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KROPPEN

Kurbad

(Kun Rømø)

Et stressreducerende kurbad for krop og sjæl tilsat Comfort Zones badeolie samt
en blid hovedbundsmassage. Der serveres et glas udrensende citrusvand til.
2 pers. (25 min.) dkr. 450,-

Saunagus

(Rømø & Marina Fiskenæs)

Saunagus er aromaterapi i sauna, som foregår ved at en ”Gusmester” arbejder med
æteriske olier på saunaens varme og svinger olierne rundt i saunaen med et håndklæde.
Duft og varme fordeles i hele saunaen og der dannes en behagelig stemning i saunaen.
Der anvendes rene æteriske olier til saunagus, som giver en mild duft med varierende
virkning af afslapning, ro, cirkulation samt fornyet energi og styrke.
Få en total oplevelse hvor alle dine sanser bliver stimuleret.
Oplev duft eventyr og skønne udfordringer med skrub, saunagus og kolde gys.

Fiskespa

(Rømø & Marina Fiskenæs)

Fiskespa er en lækker wellnessoplevelse, hvor man bader sine fødder i et akvarium med
Garra Rufa fisk.
Fiskene har ingen tænder, så behandlingen kan sammenlignes med en slags mikromassage
af fødder og underben.
Gurra Rufa fiskene spiser føddernes døde hudceller og efterlader dem bløde og velplejede.
Samtidig frigives et enzymholdigt sekret, der optages i underhuden og nedsætter den
hurtige celledeling i huden. Netop derfor en behandling også kendt i forbindelse med
hudsygdommen psoriasis.
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SKØNHED

Voksbehandlinger
Hele ben 			
Halve ben 			
Halve ben og bikinilinje
Voks af overlæbe/hage
Voks af ryg og skuldre

Bryn & vipper

(Rømø & Marina Fiskenæs)

dkr. 349,dkr. 245,dkr. 275,dkr. 150,dkr. 245,-

(Kun Rømø)

Retning af bryn med pincet/voks 		
Retning og farvning af bryn 			
Retning og farvning af bryn og vipper		

Manicure

dkr. 75,dkr. 150,dkr. 225,-

(Kun Rømø)

Forkæl dine hænder med en plejende manicure der begynder med, at neglene klippes og
files, så din negleform bliver ensartet og neglene smukke at se på.
Neglebåndene sættes på plads, og en blid peeling renser huden og gør den silkeblød. En
skøn håndmassage afslutter luksusoplevelsen, der efterlader dine hænder smukke og
velplejede.
Pr. pers. (40 min.) dkr. 435,-

Shellak

(Kun Rømø)

Shellak lægges på som en neglelak, og giver dig glansen og holdbarheden som en gele.
Holder omkring to uger med glans og uden ridser. Vælg imellem flere forskellige farver.
Pr. pers. ( 30 min.) dkr. 325,-

Pedicure – fodpleje

(Kun Rømø)

Nyd et varmt og afslappende fodbad efterfulgt af en peeling, der efterlader huden ren og
blød. Neglebåndene skubbes på plads og neglene klippes og files, så du får en flot, ensartet
negleform. Pedicuren afsluttes med en skøn fodmassage og en fugtgivende creme.
Pr. pers. (40 min.) dkr. 435,-
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SKØNHED

Bryn & vipper

(Kun Marina Fiskenæs)

Retning af bryn med pincet/voks		
Retning og farvning af bryn 			
Retning og farvning af bryn og vipper

Fod de luxe

dkr. 50,dkr. 99,dkr. 175,-

(Kun Marina Fiskenæs)

Omsorgsfuld fodkur for 2 personer.
Under behandlinden tager en terapeut hånd om jer skiftervis. Fødderne behandles med et
skønt fodbad, scrub med saltpeeling og fodmassage. Behandlingen afsluttes med hånd, nakke
og hovdebundsmassage.
2 pers. (50 min.) dkr. 690,-

Pedicure – fodpleje

(Kun Marina Fiskenæs)

Nyd et varmt og afslappende fodbad efterfulgt af en peeling, der efterlader huden ren og
blød. Neglebåndene skubbes på plads og neglene klippes og files, så du får en flot, ensartet
negleform. Pedicuren afsluttes med en skøn fodmassage og en fugtgivende creme.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 395,-

Manicure

(Kun Marina Fiskenæs)

Forkæl dine hænder med en plejende manicure, der begynder med at neglene klippes og
files, så din negleform bliver ensartet og neglene smukke at se på. Neglebåndene skubbes på
plads og en blid peeling renser huden og gør den silkeblød. En skøn håndmassage afslutter
luksusoplevelsen, der efterlader dine hænder smukke og velplejede.
Pr. pers. (50 min.) dkr. 395,Ønskes lakering af negle, oplyses dette ved booking. Lakering koster dkr. 125,-
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Gavekort

Forkæl én, du holder af med et gavekort til
wellness og velvære på Enjoy Resorts.
Kan bestilles i receptionen eller
på www.enjoyresorts.dk

MARINA FISKENÆS

Wellness faciliteter på Marina Fiskenæs
1 Drømmebade
Læn dig tilbage, luk øjnene og nyd roen.
Aromabade har forskellig virkning på krop og sjæl alt efter valg af aroma.
Et bad kan virke opkvikkende, afslappende eller romantisk.
2 Wellness reception
Her står vores personale klar til at tage imod dig og booke behandlinger.
3 Omklædnings faciliteter
Der skal ikke benyttes mønter eller kort for at låse skabene.
Opbevaring af ejendele er på eget ansvar.
4 Svømmebassin
Tag en svømmetur i det 18,5 x 9m store varmtvandsbassin på 33 C°. Den romerske stil
med stjernehimmel gør oplevelsen i bassinet som en tur til 1001 nats eventyr.
5 Udespa
Slap af i den udendørs opvarmede spa, både sommer og vinter. Når I sidder udenfor under
åben himmel gør wellness oplevelsen at man glemmer tid og sted.
6 Finsk udendørs sauna
Det varme luft i saunaen sætter stofskiftet i gang og virker udrensende og afslappende.
Skifter I imellem ophold i saunaen og et koldt bad, er dette med til at øge blodcirkulationen.
De finske udendørs saunaer er 108 C° varme. Materialet saunahytten er lavet af, gør at
varmen ikke føles overvældende.
7 Kneippkanal med koldt vand
Fodmassage kanalen er i bunden fyldt med sten. Stenene påvirker reflekszonerne under
fødderne og giver en let fodmassage, der sammen med det kolde vand øger
blodcirkulationen.
8 Koldtvandskar
Oplev det “kolde gys” i det 8 C° varme koldtvandskar. Kombinationen af at starte i den
varme spa og derefter hoppe i det kolde kar giver friskhed og varme igennem kroppen.
9 Behandlerrum
Tidsbestilling af behandlinger skal bookes i forvejen.
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MARINA FISKENÆS

Wellness i to plan - Stueplan.
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MARINA FISKENÆS

1 Hamam
Hamam behandling som kun sultaner og konger fik det i gamle dage.
Tradition for dette tyrkiske bad går langt tilbage, til tiden før det tyrkiske folk bosatte sig i
Anatolien.
2 Lys sauna
Lyspladen i loftet i saunaen gør at man får “ladet energi op” i de lange vinter måneder.
Lyssaunaen er 85 C° varm.
3 Urte sauna
Urterne i saunaen er med til at udrense kroppen. Kroppens porer åbnes ved varme, og
derved virker urterne udrensende og kombineres dette med en af vores mange peelinger,
giver det perfekt blød hud.
4 Dampbad
Dampbadet har mange forskellige gode egenskaber, blandt andet bliver dannelsen af nye
hudceller stimuleret og hudens porer bliver åbnet og renset.
5 Hvileområde med udsigt over fjorden
Slap af i liggestolene i det skønne hvileområde med udsigt direkte til lystbådehavnen og
fjorden.
I hvileområdet er der mulighed for at købe en let frokost eller en forfriskning.
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MARINA FISKENÆS

Wellness i to plan - 1. sal
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RØMØ

Wellness faciliteter på Rømø

1 Swimming pool
Tag en svømmetur i det 140 og 160 cm dybe bassin med ca. 28 C°.
Bassinet har blødt svungne former. Solen sender sine stråler ind i det smukke rum, der har
en sydlandsk atmosfære.
2 Saltﬂoating bassin
Saltfloating bassinet er en mini udgave af Det Døde Hav.
Det saltholdige vand er rigt på mineraler og er 35 grader. Mineralerne har en positiv effekt
på eksem, psoriasis, acne og betændelsestilstande.
Husk at vaske dig under bruseren efter brug.
3 Tropisk regn
I tropisk regn kan du opleve en vekslen mellem koldt og varmt vand, med forskellige dufte.
4 Det kolde Gys
Trækarret er fyldt med koldt vand. Når du står inde under karret kan du selv trække i
snoren og blive nødkølet i en fart!
5 Dampbade
Dampbadet har mange forskellige gode egenskaber, blandt andet bliver dannelsen af nye
hudceller stimuleret, og hudens porer bliver åbnet og renset. Duften i to af dampbadene
varierer og det samme gør temperaturen (imellem 35 og 45 C°).
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RØMØ

6 Koldvandsbassin
Koldvandsbassinet er fyldt med ca.17 C° varmt vand. Det kolde vand får kroppens
temperatur sænket hurtig og styrker blodcirkulationen.
7 Finsk Sauna
Det varme luft i saunaen sætter stofstiftet i gang og virker udrensende og afslappende.
Skifter man imellem ophold i saunaen og et koldt bad, er dette med til at øge blod
cirkulationen.
8 Varmtvandsbassin
Varmvandsbassinet byder på en rolig og afslappet atmosfære med dæmpet belysning.
Her kan du synke ned i ca. 38 C° varmt vand og føle velværen brede sig.
Slap af, vær stille og føl roen.
9 Bio sauna
Bio sauna er en kombination af den almindelige sauna og dampbad. Temperaturen er lavere
i forhold til saunaen, men dampen der skaber større luft fugtighed, kompenserer for dette.
Man får varmen fra saunaen kombineret med luftfugtigheden fra dampbadet.
Ophold dig max. 40 minutter i bio sauna.
10 Fodmassage kanaler
De tre forskellige fodmassage kanaler er hver især fyldt med sten af typen Beach Pebbles,
Glescher og Riverstone. Stenene påvirker reflekszonerne under fødderne og giver en let
fodmassage, der sammen med det varme vand har en afslappende og beroligende effekt.
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Velvære for krop og sjæl på Rømø
11 Varmebrikse
Varmebriksene er formet, så du kan slappe af bedst muligt, imens du ligger og mærker
varmen forplante sig i hele kroppen.
Nyd det smukke rum og slap af med en god bog, frisk frugt og vand.
12 Spabad
Spabad giver dig en blød og blid massage ved hjælp af små bobler i det varme vand.
Kombinationen af massagen og varmen fra vandet blødgør dine muskler og led, øger
blodcirkulationen og giver en bedre blodgennemstrømning i hele kroppen.
13 Vandmassage
Vandmassage er den moderne udgave af hydroterapi. Ved hjælp af hårde stråler af varmt
vand, der kommer både fra oven og fra siden, masseres kroppen. Derved øges
blodcirkulationen og blodgennemstrømningen bliver bedre. Der anvendes klorholdigt vand!
14 Massagebad
Massagebadets vandkanoner giver en blød og afslappende nakke- og skuldermassage, mens
du står i bassinets behagelige, varme vand. Her kan du nyde en stille stund og lukke verden
ude, mens den varme vandstråle bearbejder dine myoser.

28

RØMØ

15 Vandfald
Gå ned i det varme vand og få følelsen af at stå ved et rigtigt vandfald, hvor vandet
bruser ned over dine skuldre og din ryg og masserer dig blidt. Her kan du slappe helt af og
drømme dig af sted til sydligere himmelstrøg.
16 Centerbassin
Centerbassinet er mødestedet for gæsterne. Bassinet er dybt nok til, at man kan tage en
lille svømmetur og designet med brede trapper under vandet, der kan bruges til at sidde på,
mens man nyder det smukke rum og udsigten til himlen over Rømø.
17 Udendørsfaciliteter
Vores atriumhave giver wellnessoplevelsen en ekstra dimension. De udendørs svedekasser
er en helt speciel form for dampbad, hvor man sidder i det fri, mens man varmes igennem af
den helsebringende damp. Udendørs er der desuden spabad, sauna og hvileområder.
18 Børnepool
Lavt bassin til børn. 32 C°.
19 Fiskespa
4 bassiner til fodbehandling med doktorfisk. (mod betaling)
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ENTRE

Kom i wellness.

Der er fri entre for gæster, som er boende på Enjoy Resorts (+16 år).

Oplev spaområdet med familien.

Børn er velkommen i wellness fra kl. 9.00 – 12.00 alle dage i ferier/højsæson i selskab med
en voksen.
På Rømø i lavsæson er børn ligeledes velkomne, i selskab med en voksen, i hverdage fra kl.
12.00 – 14.00 og i weekenden fra kl. 9.00 – 12.00 på Rømø.
I Marina Fiskenæs i lavsæsonen er der adgang for børn i weekenden fra kl. 9.00 – 12.00 i
selskab med en voksen.

Almindelig éntre.

Gæster, som ikke bor på Enjoy Resorts kan også nyde wellness.
Entre koster 175,- kr. pr. voksen i Marina Fiskenæs og 250,- kr. pr. voksen på Rømø.
Entre for børn koster 99,- kr. i Marina Fiskenæs og 125,- kr. på Rømø.

Velværeaftner

Begge resorts tilbyder løbende forskellige arrangemenet hen over året med wellness som
omdrejninge punkt.
Velværeaftner kan være wellness aften, familie velværeaften, thai aften, tyrkisk aften,
tapas aften, kæreste aften og meget mere.

Følg os på www.enjoyresorts.dk
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VÆRD AT VIDE

Ved alle behandlinger på 50 min. og derover er entréen til wellness inkluderet i prisen.
Husk badetøj og håndklæder.
OBS Badetøj er påkrævet i wellness!
Afbestilling skal ske senest 1 dag før aftalt behandling.
Ved senere afbestilling eller udeblivelse betales 100% af behandlingsprisen.
Mødetid: minimum 15 min. før behandling.
OBS!
Tager du medicin, er du allergisk, har du hjerteproblemer, problemer med blodtrykket, eller
er du gravid, bedes du oplyse dette til personalet forud for behandling.
Vi fraråder indtagelse af smertestillende midler eller alkohol i forbindelse med behandlinger.
Ved behandlinger bør du ikke bære smykker, ure m.m.
Aldersgrænse er minimum 16 år.
Tidsbestilling til Enjoy Resorts Marina Fiskenæs på tlf. +45 73 65 00 33 eller
mail: mfwell@enjoyresorts.dk
Tidsbestilling til Enjoy Resorts Rømø på tlf. +45 75 74 56 55 eller
mail: wellness@enjoyresorts.dk

