
påkoblingsmeny
Kom for å koble av og nyte en rolig stund. I tillegg kan du koble deg på livet - sterkt og intenst - 

gjennom sanseopplevelser og aktiv tilstedeværelse.

massasje
 
Avspenningsmassasje  45 min  kr. 600,-
Dette er er en rolig og myk oljemassasje av hele baksiden av kroppen. Massasjen kan løse opp fysiske spenninger og blokkeringer i 
kroppen din og kan gi deg en dyp avspenning og ro. Til massasjen benytter jeg uparfymert økologisk kaldpresset kokosolje, som gir 
huden fuktighet og næring. Det er satt av tid til en liten samtale før og etter massasjen, slik at totaltiden blir omtrent en time.

Tantrisk massasje  90 min  kr. 800,-*  (normalpris kr. 1500,-)
Du får ta imot myk, avslappende berøring som både gir avspenning og ro. Samtidig vil du kunne oppleve å få mer energi. Opplevelsen 
er naturligvis individuell, men tantrisk massasje vil kunne hjelpe til med å øke energien i kroppen din og styrke livskraften din. Først 
masseres baksiden av kroppen i ca 35 minutter. Så får du massasje over hele forsiden av kroppen i drøyt 45 minutter. (Jeg utfører ingen 
massasje av underlivet.) Det er satt av tid til en liten samtale før og etter massasjen, slik at totaltiden blir omtrent to timer. 

*) Redusert pris i massørens praksisperiode mot at du fyller ut et evalueringsskjema som sendes til skolen.

stamp og badstue

Vedfyrt badstutønne  90 min  kr. 500,- pr. pers.  (min 2, max 4 pers)
Velkommen til å senke skuldrene og nyte varmen i vår vedfyrte badstutønne med panoramutsikt over Mjøsa, skogen og det bølgen-
de kulturlandskapet. Hver dag er utsikten unik. Finn en favoritt blant våre eteriske oljer og ha et par dråper i vannet på badstuoven. 
Kjenn etter om det er noe avslappende, eller oppkvikkende som kroppen din trenger. Det blir uansett en sanselig opplevelse. Nyt pau-
ser fra varmen ute i friluft og kjenn elementene mot huden. Solvarmet utedusj tilgengelig vår-sommer-høst og naturens eget snøbad 
for de tøffeste om vinteren. (Ønsker du å ha badstuen helt for deg selv, betaler du for to) 

Vedfyrt badestamp  120 min kr. 850,- pr. pers.  (min 2, max 4 pers)
Slapp av i en badestamp fra svenske Skargards med benker av glassfiber og innebygget vedovn. Nyt det varme vannet mens du tar inn 
utsikten over Mjøsa, skogen og kulturlandskapet. Besøker du oss om kvelden, er det stjernehimmelen som er ditt tak mens fakler og 
månen sørger for belysningen. Nyt pauser fra varmen ute i friluft og kjenn elementene mot huden. Solvarmet utedusj tilgengelig vår-
sommer-høst og naturens eget snøbad for de tøffeste om vinteren. (Ønsker du å ha stampen helt for deg selv, betaler du for to) 

overnatting

Gårdshuset   min. 2 netter kr. 1500,- pr. natt** (inntil 4 personer)
Sjekk inn i det koselige gårdshuset som ligger på tunet med soveplass for inntil fire personer. Huset har en enkel standard, men inne-
holder alt du trenger for å finne roen. Booking via AirBnB.
**) Tjenestegebyr og renholdsgebyr kommer i tillegg.
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