Ban Sabai Thai-massage & Spa
Traditionell Thai-massage eller oljemassage
Helkropp eller rygg , nack och axlar
Thaimassage är en fungerande massageteknik
som sträcker ut leder och muskler till deras
viloläge.

60 min
90 min

500 kr
700 kr

Örtmassage
Helkroppsmassage med varma örter.

90 min

800 kr

Aroma Relax massage(Helkropp)
En riktig skön behandling som passar personer
som har stresspänningar eller migrän.
Lagom hård och avstressande.

60 min
90 min

500 kr

Fotmassage
Fotmassage är en bra behandling för att stimulera
nervsystemet och blodcirkulationen.
Behandlingen börjar med fotbad.
Ansiktsbehandling
Djuprengörande och underbart avslappnande.
I behandlingen ingår rengöring, peeling,
ansiktsmassage, ånga, ansiktsmask samt
hand och nackmassage och avslutande med
dagkräm. (mannen bör vara nyrakad)

700 kr

60 min

500 kr

60 min

550 kr

Efter 10 behandlingar får ni den 11 gången gratis.
Gäller endast thai, oljemassage eller aroma relax massage
60 min (500 kr)
Hård eller mjuk massage efter dina önskemål.
Det går även bra att kombinera vissa behandlingar efter eget val.

Hot stone massage
Massage med varma lavastenar.
Denna behandling passar alla som älskar varm
massage.

90 min

900 kr

Mini Sabai Paket
Kroppspeeling och helkropp oljemassage

90 min

900 kr

Leelavadee Paket
Denna behandling börjar med varmt fotbad och en
kopp thai te. I behandlingen ingår fotmassage och
därefter får ni välja mellan thai aroma-massage
eller traditionell thaimassage.

90 min

800 kr

Orchid Paket
Traditionell Thai massage och oljemassage

120 min 999 kr

Lotus Paket
Ansiktsbehandling och helkropp oljemassage.

120 min 999 kr

Ban Sabai Topp till tå
Behandlingen börjar med ett fotbad och fotpeeling
och en kopp thai te till detta.Därefter helkropps
thai aroma- massage samt ansiktsmask, ansikts
massage och skalpmassage.

90 min

850 kr

Sabai för 2
Ni kommer att få spabad tillsammans.
Under badet serveras ni te, frukter och choklad.
Efter badet får ni varsin massage i samma rum.
Ni kommer att få en helkropp thai-aroma massage
60 min. Handuk och morgonrock ingår.

90 min

1899
kr
pris för
2 personer

Varför inte skämma bort dig själv eller ge bort ett presentkort
Presentkort gäller i ett år efter inköpsdatum
Avbokning måste ske 24 timmar innan avtalad tid
annars debiteras hela summan.

