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Norefjell SIGNATUr KroPP/BODY
• • •

•  FJELL RO  • 
75 min • NoK 1690,-

Beroligende lavasten massasje og innpakning som gir balanse i kropp og sinn

Relaxing hot stone massage and body wrap

•  VintER dRøm  • 
75 min • NoK 1690,-

Sirkulasjons økende kropp skrubb, fuktighetsgivende aloe vera innpakning, mini 

ansiktsbehandling og massasje med varme lavasteiner. Ren nytelse.

Body scrub, moisturizing body wrap, mini facial and hot stone massage.

•  Spa dELUX   • 
140 min • NoK 3490,-

Skjem deg bort og finn tilbake til deg selv. Kropp skrubb, innpakning, massasje og 

ansiktsbehandling. Alt spesialtilpasset dine behov. Vi serverer deg en sunn og velsmakende 

lunsj som avslutting. Lunsjen må forhåndbestilles. Luksus for kropp og sjel!

Body scrub, wrap , massage and facial. Everything is specially designed for you.  

Treatment includes lunch. Must be preordered.  

Luxury for body and soul.
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Norefjell ANSIKT/Face
• • •

•  Snø FnUgg  • 
50 min • NoK 1090,-

Beroligende og fuktighetsgivende ansiktskur, få det lille ekstra med massasje med 

avkjølende stener på ansikt og varme stener på nakke og skuldre.  

Passer alle hudtyper.

Soothing and moisturizing face cure, facemassage with cold stones and hot stone massage  

for neck and shoulders. For all skin types.

•  Snø FRiSk  • 
75 min • NoK 1490,-

Gjenopplivende og fornyende med Intraceutical. Gir deg gløden tilbake.

Profesjonelt tilpasset din hud hvor oksygen sluses inn i huden.

Passer alle hudtyper. Fås også som kur.

Exclusive facial with Intraceuticals. For all skin types. Also available as cure.

•  kLaSSiSk HUdpLEiE  • 
25 min • NoK 590,-
50 min • NoK 990,-
75 min • NoK 1290,-

Behandlingen blir tilpasset din hud ut i fra hud type og hud tilstand. Passer alle hudtyper.

Classic facial treatment. For all skin types.
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Norefjell MASSASje/MaSSaGe
• • •

•  StRESS nEd  • 
75 min • NoK 1490,-

Beroligende hel kroppsmassasje med lindrende leire innpakning på rygg og skulder.

Body massage with healing mud wrap on back and shoulders.

•  VaRmE StEnER  • 
50 min • NoK 1090,-
75 min • NoK 1490,-

Beroligende og avslappende massasje med varme lavastener.

Relaxing hot stone massage.

•  mYkE FJELLFøttER  • 
50 min • NoK 990,-

Skrubb, innpakning og massasje på føtter, samt avslappende hodebunn og håndmassasje.

Gi dine hender og føtter det lille ekstra.

Scrub and wrap for feet, finishing with scalp, hand and feet massage.

4



•  maSSaSJE   • 
25 min • NoK 590,-
50 min • NoK 990,-

Velg mellom/Choose between:

Klassisk svensk massasje/swedish massage

Aroma massasje/aroma massage

Rygg og nakke massasje/back, neck and shoulders

75 min • NoK 1490,-
Dyptgående og avslappende hel kroppsmassasje.  

Passer perfekt for deg med stive og ømme muskler!

Deep and relaxing full body massage. Perfect for stiff and sore muscles.

•  SkRUBB Og maSSaSJE  • 
50 min • NoK 990,-

Få frem gløden igjen og fjern døde hudceller og få en muskelavslappende og behagelig 

massasje på hele baksiden av kroppen.

Full body scrub and musclerelaxing massage on the backside of body.

75 min • NoK 1490,-
Helkropp skrubb og massasje. Fjern døde hudceller og få en dyptgående  

massasje som lindrer ømme muskler og ledd.

Full body scrub and deep tissue massage
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KAlAhArI behANdlINGer/TreaTMenTS
• • •

•  CaLaBaSH SOLE SURViVOR  • 
25 min • NoK 590,-

Synk inn i en dyp avslapning med et fotrituale som myker opp trette,  

ømme føtter med autentiske, soltørkede Kalahari Calabashes og milde aromatiske dufter.

Behandlingen inkluderer en Calabash.

Feet treatment, peeling and massage, with products from the Kalahari dessert

•  dESaRt gLOw EXFOLiatiOn  • 
50 min • NoK 990,-

Kroppskrubb med enten:

Red Dune Sand (ren, fin rød Kalahari sand) eller Desert Salt Crystals

(fra de krystalliserte saltgrytene i Kalahari ørkenen).

Behandlingen inkluderer et Kalahari Bead armbånd.

Full body scrub with products from the Kalahari dessert
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•  ROLLing SandS maSSaSJE  • 
50 min • NoK 990,-

Opplev følelsen av rullende dyner og den blå himmelen over Kalahari med en dyp massasje 

ved bruk av helt spesielle “dansende” armbevegelser.

Behandlingen inkluderer et Kalahari Bead armbånd og massasjelys.

Full body massage with special massage techniques.

•  kaLaHaRi tSamma Hand RitUaL  • 
25 min • NoK 590,-

Overgi tankene dine og ønsk velkommen følelsen av rikt nærede og

fuktighetsrike hender og negler. Ideel for tørr hud.

Behandlingen inkluderer et Kalahari Beads armbånd og en Message stone 

Peeling and massage for hands with products from the Kalahari dessert.

•  kaLaHaRi kHOi-kHOi ESCapE  • 
25 min • NoK 590,-

En dypt avslappende rygg og nakkemassasje.

Øk din opplevelse med Kalahari Message Stones som gir en dypere  

trykkmassasje for å etterlate deg med en fornyet og oppløftende

følelse etter behandlingen.

Relaxing and deep tissue massage for back and neck.
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Norefjell fAMIlIe/FaMILY 
Vi kan tilby parbehandlinger fra vår meny eller pakker for familie og venner i vår SPA suite.

Overask en du er glad i.

• • •

•  ROmantiC aFtER Ski  • 
75 min • NoK 2590,- (2 personer)

Rogivende bad, kropp skrubb og avslappende massasje.  

Vi serverer deg et glass musserende vin.

Healing bath, body scrub and relaxing massage. A glass of sparkling wine will be served.

•  FamiLiESpa   • 
50 min • NoK 2490,-(2 voksne og 2 barn)

Rogivende bad og en avslappende massasje. Vi serverer smoothies.

Healing bath and relaxing massage. We serve you smoothies.

•  mOR Og dattER  • 
75 min • 2590,- (2 personer)

Rogivende bad, mini ansiktsbehandling og massasje. Vi serverer smoothies.

Healing bath, mini facial and massage. We serve you smoothies.

•  FaR Og Sønn  • 
75 min • 2590,- (2 personer)

Rogivende bad og dyp muskelmassasje. Vi serverer en forfriskende viking drikk.

Healing bath, and deep muscle massage. We serve you an viking refreshing drink.
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•  BaRn i magEn   • 
50 min • NoK 990,-

Skrubb og massasje på føtter og hender. Avslappende massasje på hodebunn, nakke og 

skuldre. Vi bruker milde produkter som passer utmerket for gravide.

Feet and hand exfoliation. Relaxing hand, feet, scalp, neck and shoulders massage.

75 min • NoK 1290,-
Helkropp skrubb som fjerner døde hudceller, kroppsinnpakning med avslappende ansikt og 

hodebunnsmassasje, deretter en spesialtilpasset helkroppsmassasje med

fokus på belastningsområder som føtter, hender, nakke og skuldre. La oss ta vare på deg!

Body exfoliation, body wrap with relaxing face and scalp massage, full body massage with focus 

on feet, hands, neck and shoulders. Let us take care of you!

•  nOREFJELL BaRn  • 
25 min • NoK 390,-

(Opp til 12 år)

Velg mellom/choose between:

Aromamassasje eller hånd og fot massasje.

Choose aroma massage or hand and feet massage.

•  Spa BURSdag  • 
3 timer • NoK 390,- pr. barn (min 4 barn)

Lek og moro i svømmebasseng, barnebehandling på SPA og servering av sunn  

fingermat og smoothies. Spør oss for mer detaljer.

Fun and games in the pool, children’s treatment at the SPA and serving of healthy  

finger foods and smoothies. Ask us for more details.
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Norefjell KUr/cure 
• • •

•  FJELL dEtOX  • 
75 min • NoK 1690,-

Drenerende kropp skrubb og innpakning, samt Ultratone biostimulator som bedrer 

hudkvalitet og gir deg et løft. Velg mellom styrke, oppstramming, lymfedrenasje eller 

figurforming. Fås også som kur.

Detoxing body scrub and wrap, as well as Ultratone biostimulator that improves your skin and 

gives you a boost. Choose from strengthening, firming, lymph drainage and contouring.   

Also available as cure

5 behandlinger • NoK 3590,-
Start med en drenerende kropp skrubb og innpakning, det inngår 5 behandlinger  

a 45 minutter i vår Ultratone Biostimulator.
Start with one detoxing body scrub and wrap, this cure includes 5 treatments  

a 45 minutes In our Ultratone Biostimulator.

•  Snø FRiSk    • 
5 behandlinger • NoK 3290,-

Gjenopplivende og fornyende med Intraceutical. Gir deg gløden tilbake

Profesjonelt tilpasset din hud hvor oksygen sluses inn i huden. Passer alle hudtyper.

Exclusive facial with Intraceuticals. For all skin types. 5 treatments.
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eKSTrA SKjØNNheTSPleIe/neW LOOK 
• • •

•  FaRging aV BRYn, VippER Og napping aV BRYn  • 
25 min • NoK 390,-

Napp og farging av bryn eller farging av bryn og vipper.

Permanent color brows, lashes or pluck of eye brows.

50 min • NoK 590,-
Farging av vipper og bryn, samt napp av bryn.

Permanent color brows, lashes and pluck of eye brows.

•  SminkE  • 
50 min • NoK 790,-

Må forhåndsbestilles/must be pre booked

Make up

•  VOkS  • 
Wax

25 min • 390,-
Overleppe/Lip

50 min • NoK 590,-
Legger, arm eller rygg/Legs, arms or back
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SPA AKTIVITeTer/acTIVITIeS
• • •

•  Spa RitUaLE   • 
Ca. 2 timer • NoK 475,-

Spa deg selv i vårt rogivende og vakre Velvære Spa. OBS: Gjelder mandag til torsdag

Du får utdelt ansikt og kroppskit med en veiledning på hvordan du gir deg selv en herlig 

spa behandling. Passer perfekt til par, vennegjenger eller gruppeaktivitet sammen med 

kollegaer.

Lyst til å lage din egen spadag hjemme? Kjøpe med våre spakit og gi deg selv eller noen 

andre en fantastisk opplevelse. Hør med oss om pris og veiledning.

Make your own spa treatment! You get the products and guidelines from us on how to give 

yourself an wonderfull spa treatment. Perfect for couples, friends or colleagues to do together as 

an relaxing activity. Only between Monday and thursday

Make your own spaday at home! Buy our spakits and give yourself or somebody else an 

wonderfull spa experience at home. Contact us for prices and guidelines.

•  Spa tREning   • 
Ca. 1 timer • NoK 195,-

Ta kontakt med oss og vi tilrettelegger trening etter deres behov. Må forhåndbestilles.

YOGA (Minimum 5 pers)

SIRKELTRENING/CORE (Minimum 5 pers)

PERSONLIGE TRENINGSTIMER
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SPA eTIKeTTe/Spa eTIqueTTe

Vennligst møt opp 15 minutter før behandling

Please arrive about 15 minutes prior to your treatment

Du får tildelt badekåpe og tøfler

You will receive a bathrobe and slippers

Du kan beholde eget undertøy under badekåpen

You can keep your own underwear on

Vi anbefaler bruk av badstue før behandling

We recommend sauna prior to your treatment

Slapp av og nyt en kopp te før og etter behandling

Relax and enjoy a cup of tea before and after your treatment

Kommer du sent, må vi desverre korte ned på behandlingstiden

If you are late, we will unfortunately reduce your appointment

Vennligst fyll ut vårt konsultasjonskort før behandling

Please remember to fill in our client form

Vennligst skru av mobile

Please turn off your mobile phone

Vi anbefaler ikke bruk av dusj direkte etter behandlingen

We don’t recommend to use the shower immediately after your treatment

Vennligst husk på å drikke mye vann, og begrense inntak av alkohol

Please remember to drink a lot of water and reduce the use of alcohol

Avbestilling av time må skje 24 timer før behandling, skjer det senere vil hele beløpet bli belastet

In case of cancellation less than 24 hours prior to your treatment, you will be charged for the whole amount

Behandlinger og priser kan endres, pass på at du har den nyeste menyen

Treatments and prices are subject to change, make sure you have the latest edition
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Please contact Spa Booking for more information
 Spa Booking 32 14 82 00/booking.norefjell@choice.no

Spa Reception32 14 82 80/spareception.norefjell@choice.no
www.norefjellsparesort.no
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