
 

CocktailGus 
 Oplev gusmestrene fra Nordic Health Living 

 

Saml jeres selskab og væk sanserne til live af gusmesterens fortolkninger og kompositioner af æteriske olier, viftende håndklæder 

og aromatiske dampe. SaunaGus er idéen om at mødes og sammen få en unik oplevelse, hvor gusmesteren tager jer med på en 

rejse ind i de ældgamle saunatraditioner, hvor ventilationsteknikker, temperaturforskelle, dufte og lyde forenes i ét rum. 

 

CocktailGus er en lækker saunaoplevelse med loungemusik og æteriske olier, der passer til de cocktails som bliver serveret 

undervejs. I samarbejde med Nordic Health Living tilbyder vi, at det kan foregå i vores luksusomklædningen eller i kurbadet. I begge 

tilfælde vil cocktailtemaerne for de 3 saunagus være  

 

MojitoGus 

LakridsGus 

Tom Collins Gus 
 
Trækabiner fra 1930’erne 

I vores Luksusomklædning er der fokus på at komme ned i tempo og forkæle krop og sind. Jeres selskab klæder om i de historiske 

trækabiner fra 1930’erne, hvor ro og velvære kan nydes i de historiske omgivelser. Ud over badefaciliteterne, så har I sauna og 

dampbad helt for jer selv i 2 timer.  

 

Fra 1930’erne ind i Kurbadet 

Udover at komme ned i tempo og forkæle jer selv i vores Luksusomklædning, har I også muligheden for at få adgang til alle vores 

eksklusive faciliteter i Kurbadet. Når I lejer vores Kurbad, så kan i nyde jacuzzi, salt- & infrarød sauna, mosaikbænke med varme, 

massagestole, floating i saltvandsbassin og fordybelsesrum. 

 

Pris Luksusomklædning Kurbad 

   

Varighed (inklusiv omklædning) 2 timer 2,5 timer 

   

Pris for 15 personer 3645,- 6200,- 

Forskud 1800,- 3100,- 

Pris for en ekstra person (op til maksimum 25 personer)     200,- (op til maksimum 35 personer)     250,- 

 
Drik masser af væske 
Under og efter en SaunaGus mister kroppen op til 1,5 liter væske. Derfor er det meget vigtigt at du både før, under og efter, er 

meget opmærksom på at spise og drikke regelmæssigt, så energidepoterne er fyldt op 

 
Værn om god saunakultur 
Vask jer inden og efter, at I går nyder faciliteterne. Sid altid på et håndklæde, der dækker hele kroppens berøring med 

saunabænken. 

 

Husk at medbringe: 

 Badetøj 

 Et ekstra håndklæde som du kan bruge i kurbadets faciliteter og i saunaen 

 20 kr. til omklædningsskabet  

 
Yderligere forplejning kan bestilles hos Café Delfinen. Herefter vil forplejningen blive leveret til arrangementet. 
 

Øvrige tilkøb hos Café Delfinen Pris 

 
Mousserende vin 75cl 

 
150,- 

Hvidvin eller rødvin 75 cl 120,- 
Sodavand 25,- 
Øl 18,- 
Kildevand 14,- 
Frugtkurv med 6-7 forskellige slags (10 personer) 199,- 
Chips pose i flere smagsvarianter (20 g) 10,- 

  

http://nordichealthliving.com/

