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Wellness

1.900 m2

wellness og 
masser af plejende 

behandlinger 
Hamam, 

Thai massage 
m.m.
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Wellness hos
Enjoy Resorts
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 genfi nde balance og energi.

Alt imens de smukke rum, lifi ge dufte og 
den blide musik stimulerer dine sanser.

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

Husk at 
behandlinger skal 

bestilles på forhånd
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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.

3



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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Ansigt

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.) 495,- DKK

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

• Afrensing
• Maske
• Hårbundsmassage
• Ansigtsmassage

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

Teens facial
Mini facial til 2 teenagere.

Under behandlingen tager en 
behandler hånd om jer skiftevis.

To teenagere får en fugtgivende 
ansigtsbehandling, hvor ansigtet renses 
og efterfølgende får I lagt en maske.

Behandlingen afsluttes med en blid 
ansigtsmassage og en opstrammende 
dagcreme.

2 teenagere (40 min.)  
395,- DKK

NB:  
Det er 

muligt at få 
parbehandlinger 
på alle ansigts- 

og krop 
behandlinger.
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Massage
Dybdegående massage
Vi tager udgangspunkt i dine behov og ønsker.  Massagen fjerner affaldsstoffer og sætter gang 
i kredsløbet.

Pr. pers. (25 min.)  345,- DKK 
Pr. pers. (50 min.)  495,- 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

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

Pr. pers. (50 min.)  
495,- DKK
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Stone massage 
En enestående massageform, hvor der 
masseres med både varme og kølige sten.

• Stimulere kroppens kredsløb
• Løsner spændinger
• Kroppens energi - fl ow styrkes

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

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

Parbehandling (50 min.) 
895,- DKK

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

• Bodyscrub efter eget valg:
Saltscrub
Enzympeeling

• Efter bad gennemfugtes huden med
spray

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

Bodyscrub & massage kan kombineres til 
en samlet pris 

Pr. pers. (50 min.) 495,- DKK

Kurbad 
Et stressreducerende kurbad for krop og 
sjæl tilsat Comfort Zones badeolie samt en 
blid hovedbundsmassage. Der serveres et 
glas udrensende citrusvand til.

Pr. pers. (25 min.) 145,- DKK 
2 pers. (25 min.) 395,- 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 er behandlingen også kendt i 
forbindelse med hudsygdommen psoriasis.

Pr. pers. (25 min.) 125,- DKK
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Hamam Bad
Original tyrkisk hamam bad
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.) 495,- DKK
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Luksus behandling
Når du trænger til luksus fra top til tå.

• Bodyscrub, inkl. hænder og fødder
• Helkropsmassage, med fugtgivende creme.
• Ansigtsbehandling

- Afrensning,
- Peeling,
- Ansigtsmaske
- Afsluttes med en dagcreme

Pr. pers. (100 min.) 1.195,- DKK
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Wellness faciliteter
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 9 m store 
varmtvandsbassin på ca. 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 mellem ophold i 
saunaen og et koldt bad, er dette med til at 
øge blodcirkulationen.
De finske udendørs saunaer er 108° C 
varm. 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 
(kulde) 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.

3 Urte sauna
Urterne i saunaen er med til at udrense 
kroppen, kombineres dette med en af 
vores mange peelinger, giver det perfekt 
blød hud.

5 Dampbad
Hjælper med dannelsen af nye hudceller. 
Stimulerer hudens porer som bliver åbnet 
og renset.

6 Bruser
En dejlig skyller er der altid plads til.

7 Hvileområde
Slap af i liggestolene i det skønne 
hvileområde med udsigt direkte til 
lystbådehavnen og fjorden.

Indgang

Reception
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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 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.

Tidsbestilling til Enjoy Resorts 

Marina Fiskenæs på  

tlf. +45 73 65 00 33 eller  

mail: mfwell@enjoyresorts.dk

Kom i wellness
Der er fri entré for gæster, der har 
booket ophold via Enjoy Resorts (+16 
år).

Oplev spaområdet 
med familien
Børn er velkommen i wellness fra kl. 
9.00 – 12.00 alle dage i højsæson (A 
sæson) i selskab med en voksen.

I Marina Fiskenæs i lavsæsonen er 
der adgang for børn på lørdage fra kl. 
9.00 – 12.00 i selskab med en voksen.

Almindelig entré
Gæster, som ikke bor på Enjoy 
Resorts kan også nyde wellness. 
Entré koster 175,- kr. pr. voksen 
Entré for børn koster 99,- kr.

Velværeaftner
Vi tilbyder løbende forskellige 
arrangemeneter hen over året med 
wellness som omdrejningspunkt. 
Velværeaftner kan være wellness 
aften, thai aften, tyrkisk aften, 
kæreste aften og meget mere.
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ENJOY RESORTS || MARINA FISKENÆS

FISKENÆSVEJ 2
DK-6300 GRÅSTEN
TLF: +45 73 65 00 33
WWW.ENJOYRESORTS.DK
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