
Lill-Britt inviterer til en ægte spa & 
velvære oplevelse, skøn yoga & medi-
tation. Bliv forårsklar og få herlig fornyet 
livsenergi med et besøg på den smukke 
Bjærehalvø i sydsverige. Vi samler 
forårets solstråler, nyder spa og den 
smukke natur og skaber god energi 
sammen i Torekov/Båstad.
 
Afrejse Store Bededag fredag kl. 9.00 og vi 
kører i egen bil. Destinationen er Torekov 
Warmbadhus og vi skal alle nyde denne lille 
spa perle direkte ved havet. I det rustikke 
gamle badehus fra 1800-tallet bliver du 
placeret i det skønneste badekar med 
løvefødder eller træ kar og nyder et helt 
autentisk tangbad. Tangen er frisk plukket 
og leveret fra havet. Den mineralrige tang 
giver huden et fantastisk boost med 
naturlige mineraler og olie der blødgør 
din hud og afstresser hele kroppen. Som 
kronen på værket modtager du en skøn 
massage til ryg og nakke eller en ansigts-
behandling hvis du ønsker det. Vi skiftes 
alle til at modtage de forskellige behand-
linger og har hele huset for os selv.
 
Eftermiddagen giver mulighed for shop-

ping og naturoplevelser på egen hånd i 
den lille stemningsfulde by Torekov, hvor vi 
bor centralt på Hotel Kattegatt. Et skønt 
gammelt hus med værelser indrettet i 
smukkeste mormor stil, og du mærker sjæl 
i hvert eneste værelse som har forskellige 
størrelser og indretning. Her spiser vi en 
dejlig middag om aftenen. Plads til snak, 
hygge og stearinlys indtil tusmørket falder 
og så lidt tid til skønheds søvn.  

Rise and shine med Lill-Britt’s morgenyoga 
efterfulgt af en velfortjent morgenmad. 
Naturoplevelser i nærområdet og walking 
meditation ved havet. Efter en hyggelig 
frokost i Båstad og tid på egen hånd til at 
nyde atmosfæren i Båstad afsluttes turen 
med besøg på Kallbadhuset kl. 15.00 
med mulighed for varmt japansk bad og 
en frisk dukkert i Kattegat. Middag og 
overnatning på hotel Skansen.

Arrangementet slutter søndag formiddag 
efter yoga & morgenmad ca kl. 10.30 og 
på vejen hjem kan du vælge den direkte 
vej ad motorvejen, eller komme lidt væk 
fra alfarvej inde på den smukke Kullahalvø.  
Et besøg kan anbeafales hos “Flickorna på 

Skäret” et berømt gammeldags kaffehus 
og et “shop stop” i Höganäs hvor der ligger 
“outlet” med keramik & tøj til favorable 
priser.

Forårsforkælelse - Pak dig ud 
af dit vinterhylster! 

Dato 26.-28. april 2013

Lill-Britt inviterer på spa & velvære oplevelse

Prisen inkluderer: 
• Tang bad og 1 Behandling i Torekovs 
 Warmbadhus inkl. badekåbe, 1 håndklæde 
 og badetøfler.
• Eftermiddags “fika” efter behandling. 
 Frugt og chokolade.
• Overnatning i delt dobbeltværelse inkl.
 morgenmad samt tre-retters middag, 
 fre-lør på hotel Kattegatt.
• Yoga med Lill-Britt fredag eftermiddag 
 samt lørdag og søndag morgen.
• Overnatning i delt dobbeltværelse inkl. 
 Morgenmad og to retters middag på Hotel
 Skansen samt Frokost & Entré i kallbadhuset 
 Hotel Skansen lørdag eftermiddag inkl. 
 badekåbe, 1 håndklæde og badetøfler.

Pris Dkk 3.850,- 
Tillæg for enkelværelse Dkk 500,-

Tilmelding:  Lill-Britt T: 52 30 90 99
 mail@lill-britt.dk

Betaling:  Bankoverførsel til konto i 
 Danske Bank: 4560 - 11136397 
 (Enhjørningen.dk)

Yderligere info findes her:
www.torekovswarmbadhus.se
www.kattegatt.se
www.skansen.se

Teknisk arrangør: Lill-Britt Sjöblom. Enhjørningen.dk 
Vedr. betaling: venligst indbetal senest torsdag før arrangementets afvikling. Husk navn og eventdato på din bank indbetaling. Tilmelding er bindende og gældende når vi registrerer din indbetaling.


