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Vi glæder os til at byde dig velkommen i 
vores unikke spa- og wellnessområder, 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, lifige dufte og 
den blide musik stimulerer dine sanser.

Besøg wellness, lad tankerne glide og mærk 
overskuddet og roen brede sig indefra.

Wellness hos
Enjoy Resorts
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Enjoy Resorts Rømø

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.

Danmarks største
wellnessområde
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Enjoy Resorts Marina Fiskenæs

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 lyssauna 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.

Wellness 
for alle
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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.
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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.
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Detox kuren

En fantastisk behandling når kroppen har 
behov for udrensning.

• Enzympeeling
• Mudder indpakning
• Mini facial

Pr. pers. (80 min.) 950,- DKK

Ladies/Gentlemans kur

Forkæl dig selv med denne skønne 
helkropsbehandling.  

• Bodyscrub
• Helkropsmassage
• Ansigt/hovedbundsmassage 

De Aromatiske dufte påvirker krop og sind. 

 
Pr. pers. (80 min.) 850,- DKK

 
Massage

Husk at behandlinger 
skal bestilles på 

forhånd.
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Massage

Thai massage (Gråsten)

Thai massage adskiller sig fra andre 
massageformer ved at man strækker 
kroppen og trykker på udvalgte følsomme 
steder.

Pr. pers. (50 min.) 595,- DKK

Dybdegående massage

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

 
Pr. pers. (25 min.)  345,- DKK 
Pr. pers. (50 min.)  615,- DKK
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Massage

Detox kuren

En fantastisk behandling når kroppen har 
behov for udrensning.

• Enzympeeling
• Mudder indpakning
• Mini facial

Pr. pers. (80 min.) 950,- DKK

Ladies/Gentlemans kur

Forkæl dig selv med denne skønne 
helkropsbehandling.  

• Bodyscrub
• Helkropsmassage
• Ansigt/hovedbundsmassage 

De Aromatiske dufte påvirker krop og sind. 

 
Pr. pers. (80 min.) 850,- DKK
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Massage

Stone massage 

En enestående massageform, hvor der 
masseres med både varme og kølige sten.

• Stimulere kroppens kredsløb
• Løsner spændinger
• Kroppens energi - flow styrkes

Massageformen virker afstressende og 
afslappende for både krop og sjæl. Vælg selv 
hvilke sten du ønsker.

 
Pr. pers. (50 min.) 675,- DKK

Ayurvedisk massage (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.
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Massage

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 affaldsstoffer ud af 
kroppen og genopretter derved den fysiske 
og mentale sundhed. (Tilbydes kun kvinder)

Pr. pers. (50 min.) 675,- DKK



Overskrift 
2 linier mulig
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Hamam Bad

Original tyrkisk hamam bad 
(Gråsten)

Hamam behandling som kun sultaner og 
konger fik i gamle dage.

Traditionen 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.) 675,- DKK 
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Mini Facial 

Giv dit ansigt en velfortjent pause - med en 
fugtgivende behandling.

• Afrensing
• Maske
• Hårbundsmassage
• Ansigtsmassage

Pr. pers. (25 min.) 345,- DKK

Enjoy Velvære facial

Slap af og nyd en ansigtsbehandling der 
giver din hud fugt og fornyet spændstighed.

• Velkomst duft
• Afrensning
• Peeling
• Håndmassage
• Ansigtsmassage
• Maske
• Hovedbundsmassage

Afsluttes med en skøn dagcreme.

Pr. pers. (50 min.) 615,- DKK

Ansigtet
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Ansigtet

Avanceret ansigtsbehandling 

En dybdegående ansigtsbehandling med 
fokus på intensiv hudpleje. Plejende 
behandling tilpasset din personlige hudtype.

• Hudanalyse
• Afrensning
• Peeling
• Dybderens efter behov
• Frugtsyrekur eller kurmaske
• Ansigtsmassage med en nærende olie
• Ansigts, øjen og læbemaske
• Afsluttes med serum og creme

Pr. pers. (80 min.) 850,- DKK

Teens facial

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 teenagere (40 min.) 435,- DKK



Når du trænger til luksus fra top til tå.

• Bodyscrub, inkl. hænder og fødder
• Helkropsmassage, med fugtgivende creme.
• Ansigtsbehandling  
 - Afrensning, 
 - Peeling, 
 - Massage som afsluttes med dagcreme.

Pr. pers. (100 min.) 1199,- DKK

Luksus Behandling



18

Bodyscrub 

Døde hudceller fjernes, blodcirkulation 
øges og huden efterlades gennemfugtet og 
blød.

• Bodyscrub efter eget valg
• Efter bad gennemfugtes huden med 

spray

Pr. pers. (25 min.) 345,- DKK

Bodyscrub & massage kan kombineres til 
en samlet pris 

Pr. pers. (50 min.) 615,- DKK

Enjoy aroma dream

Slap af og drøm dig bort i et eventyr af 
dufte.

• Velkomst duftritual
• Enzympeeling
• Indpakning i creme olie duft
• Mini facial

Pr. pers. (50 min.) 650,- DKK

 
Kroppen
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Kurbad 

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.) 450,- DKK
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Kroppen

Saunagus

Få en total oplevelse hvor alle dine sanser 
bliver stimuleret. Oplev duft eventyr og 
skønne udfordringer med skrub, saunagus 
og kolde gys.

Pr. pers. (min. 4 personer) 149,- DKK

Fiskespa 

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.

Pr. pers. (25 min.) 199,- DKK
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På Enjoy Resorts tilbyder vi alle 
vores behandlinger med økologiske 

produkter.

Sacred nature
- Økologi
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Voksbehandlinger                          
æ

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

Bryn og vipper                               
- tilkøb til andre behandlinger

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

 
Skønhed

349,-  DKK   
245,-  DKK  
275,-  DKK  
150,-  DKK  
245,-  DKK

75,-  DKK 
150,-  DKK  

 
175,-  DKK
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Skønhed

Pedicure – fodpleje 

Nyd et varmt afslappende fodbad.

• Peeling
• Neglebånd skubbes på pladds
• Negle klippes og files
• Fodmassage

Pr. pers. (40 min.) 435,- DKK

Manicure 

Forkæl dine hænder.

• Neglene klippes og files
• Neglebånd skubbes på plads
• Blid peeling
• Håndmassage

Pr. pers.  395,- DKK  
 

Ønskes lakering af negle, oplyses dette ved 
booking. Lakering koster 125,- DKK
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Wellness faciliteter
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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Wellness i to plan - Stueplan
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Wellness i to plan - 1.sal

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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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
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Wellness faciliteter
Rømø

1 Swimming pool 
Tag en svømmetur i det 140 og 160 cm 
dybe bassin med ca. 28 C°.

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.

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 
isnoren 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. 

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 
blodcirkulationen.

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.

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.

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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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 
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. 

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.

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 
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, 
25 minutter for 199,- kr.
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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 
meden voksen.

På Rømø i lavsæsonen 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 omdrejningspunkt. Velværeaftner kan 
være wellness aften, familie velværeaften, 
thai aften, tyrkisk aften, tapas aften, kæreste 
aften og meget mere.

 
Kom i wellness



 31

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 et døgn 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.

 
Værd at vide

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 74 75 56 55 eller  
mail: wellness@enjoyresorts.dk



Rømø 
Vestergade 31, Havneby 
DK - 6792 Rømø 
Tlf.: +45 74 75 56 55 
info-rr@enjoyresorts.dk

Gråsten 
Fiskenæsvej 2 
DK - 6300 Gråsten 
Tlf.: +45 73 65 00 33 
info-mf@enjoyresorts.dk

www.enjoyresorts.dk


