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Strömstad Spa & Resort liknar ingenting annat. Här finns visserligen de rundslipade klippor 
och den blommande ljung som hör bohuslänska fiskelägen till, men här finns också en byggnad 
som med sin djärva och utmanande arkitektur får våra gäster att gnugga sig i ögonen.

Men viktigast av allt är nog ändå att det här är en resort som rymmer allt. Hit kommer ofta 
den med förkärlek till golf eller segling, men lika ofta den som vill njuta av smakrikt kök, 
exotisk  miljö och avkopplande spa.

Välkommen till en 
SPa- och nöjeSreSort 
i ordetS rätta bemärkelSe





Mellan vårt hotell och kajkanten är det tio meter. Till golfbanans första tee är det lite längre,  
fyrtiofem meter. På hotellets ena sida trängs rödflagnande fiskestugor på bryggkanten.  
På klipphällarna just där brukar våra gäster tycka om att promenera, kanske för att den  
vidsträckta horisonten ger total avkoppling och för att varje andetag är syrespäckat. På an
dra sidan av hotellet ligger golfbanan som ett svepande, grönt täcke. Allt annat hittar du inom 
hotellets väggar. Det här är en plats som gjord för att koppla av och må gott på. Det mest  
stressande du kan utsätta dig för är att välja vad du ska göra först. Poolen eller jacuzzin? 
Golfrunda eller yoga?  Eller ladda inför kvällen på terassen?

tio meter till dubbelt halvSlag. 
 det dubbla till utSlag.





På ett märklkigt sätt känns vår bit av den svenska  
västkusten mer fransk än svensk. Vi antar att  
segelbåtarna, musslorna och rosévinet gör sitt.





Hotellet har 232 rum, varav 12 sviter, 104 supe
rior rum med balkong och 116 ordinarie dubbel
rum. Alla rum är dubbelrum, de flesta har vilsam 
utsikt över havet. Bilden visar en frontsvit.



AROMASPA
S T R Ö M S T A D

D E C L É O R



Tack vare ett nära samarbete med Decléor använder vi endast naturliga aromatiska 
växtessenser i våra specialbehandlingar, dessutom är behandlingsmenyn den 
mest omfattande i Skandinavien. 
Quality Spa & Resort Strömstad liknar helt enkelt ingenting annat.

DecléoR AromA SpA

Changing the way you feel about your skin

I balanS meD naTuRenS hjälp



På Decléor Aroma Spa Strömstad kan du förutom att välja mellan 
ett trettiotal sköna behandlingar naturligtvis  också  flyta omkring i 
spadelen. Utomhusjacuzzi  med utsikt över havet, saltvattenspool, 
finsk sauna, ångbastu, tecaldarium, kneippbad, snötunna och fotbad 
ingår i entrébiljetten.





DecléoR AromA SpA
aRomaTISka anSIkTSbehanDlIngaR
En ansiktsbehandling är det optimala sättet att snabbt 
få resultat med sin hudvård – och skön avkoppling på 
köpet.
en Decléor-behandling skräddarsys utifrån just din hud-
typ och dina önskemål - allt för att du ska få optimala 
resultat och en underbar behandlingsupplevelse. Fort-
sätt gärna behandling en hemma med Decléors unika 
Duo-koncept som kombinerar ett Aromessence™-
serum med en creme för din hudtyp. produkterna för-
stärker varandras effekt med upp till 3 gånger.

aRomaTIc RITualS
– välbeFInnanDe FöR kRopp och Själ
Unna dig en stunds djup avkoppling med Aromatic rituals, Decléors exklusiva 
kropps behandlingar!
kroppsmassagerna utförs med Decléors 100 % naturliga Aromessence™-serum och 
–balsam som sveper in kroppen i ljuvliga dofter och vårdar din hud med naturens 
finaste ingredienser.

men SkIncaRe
mannens hud ser lite annorlunda ut än kvinnans. Den är ofta fetare, grövre och 
har lättare att få tilltäppta porer. Rakning är en stor påfrestning för huden och kan 
göra den torr med röd flammiga fläckar på kinder, haka och hals.
Decléor har produkter och behandlingar speciellt framtagna för att ge mannens 
hud ökad friskhet  och lyster.

TRy. belIeve. love.
vi erbjuder våra kunder en applicering av bareminerals 100 % rena, hudförbätt-
rande mineraler efter en ansiktsbehandling.

För hela behandlingsmenyn, se www.stromstadspa.se/Spa/behandlingar

Changing the way you feel about your skin

booSTa meD AromADUo

= ÖkAD EffEkt
  1 2Behandla Skydda

booSTa meD AromADUo

= ÖkAD EffEkt
1 2Behandla Skydda

booSTa meD AromADUo

1 2Behandla Skydda

= ÖkAD EffEkt

GEt StArtED kit – peRFekT, 
pRISväRT och pRakTISkT







ABC är restaurangen med oändliga betydelser. Asia Bohuslän California beskriver förstås 
inrikt ningen på råvarorna, men är bara en av förklaringarna. Här kan du få dina glasnudlar 
varma  likväl som nyfångad hummer med prydande krondill eller en surfinspirerad mango
burgare. För oss är det en crossover som träffar både gommen och trenden mitt i prick – och 
som dessutom flirtar med havet och de lokala råvarorna.

På sommaren är den guppande bryggterrassen fylld av väderbitna seglare som lagt till här 
för att den är en direkt förlängning av havskänslan, bara mer civiliserat. Vi antar att iskyld rum 
punch och grillade räkor är en nog så bra anledning.

amazingly bold cooking?  
anka burgare caPrinha?  
anna bjuder calle?

















Quality Spa & Resort Strömstad har hämtat inspira
tion från världens alla hörn och vi ordnar gärna med 
olika teman utifrån era önskemål. Vad sägs om orien
tal  night med magdans och svärdslukare, bohusafton 
med hummermiddag och Evert Taubetrubadur eller 
varför inte en Asian evening med sushi, geishadans 
och musik hämtad från fjärran östern. 

eventS 
utan gränSer





Tillhör du dem som kräver mycket av en konferens? Som vill ha en levande och omväxlande  
omgivning, det senaste inom modern teknik och massor av aktiviteter att välja bland?  
Och som tycker att ett bra kök, avkopplande spa och snygga hotellrum hör till grundkraven? 
Då kommer vi inte att göra dig besviken.

Hos oss finns det möjlighet till alla storlekar på konferenser. Från det lilla, eleganta styrelse
rummet till vår stora sal Armeria med plats för upp till 500 personer.

För er som vill utmana varandra, eller er själva ur kontorsstolen, har vi förstås massor av 
våghalsiga – eller avkopplande – aktiviteter. Hummerfiske eller orientalisk afton? Sushikurs 
eller rafting? Du väljer.

här kan ni träffaS  
näStan hur Som helSt.



konferenSrum
Lokal Bio Skol U-bord Styrelse Areal

Armeria 1,2,3 500 360 378
Armeria 1 100 80 30 30 126
Armeria 2 100 80 30 30 126
Armeria 3 100 80 30 30 126
Vitulina 15 10 10 10 20
Aurelia 15 10 10 10 20
Somateria 30 16 16 16 31
Mytilus 15 10 10 10 20
Fucus 15 8 8 8 20
Primula 30 16 16 16 40
Lonicera 20 12 12 12 29
Hypericum 20 12 12 12 26
Sygnus 4 12
Pagurus 10 18
Larus 6 12
Pandalus 1+2 120 80 40 40 162
Pandalus 1 60 40 24 24 81
Pandalus 2 60 40 24 24 81
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quality spa & resort strömstad, Kebalvägen 229,  se-452 40 strömstad. tel.+46 526 30 300  www.stromstadspa.se  info.stromstad@choice.se

14 mil från oSlo  (expressbuss varje timme)

17 mil från göteborg  (expressbuss varje timme)

55 mil från Stockholm  ( flyg till rygge, norge, eller trollhättan)

2,5 timme från/till Sandefjord, norge  (färja)

40 min från/till moSS lufthaVn rygge  



www.StromStadSpa.Se
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