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Farris Bad, Larvik



ni unike HOteller
Du har noen forventninger til hva et hotell skal være. Vi har satt oss som 

mål å overgå de forventningene. Det kan hende du skal ha en konferanse. 

Eller et helt spesielt møte. Du skal kanskje på skiferie eller på en romantisk 

spa-weekend med kjæresten din. Det er viktig for oss at din opplevelse blir 

bedre enn du hadde trodd at den kunne bli. Nordic Hotels & Resorts er ikke 

en hotellkjede. Det er ni selvstendige, unike hoteller, på unike destinasjoner. 

Du skal kunne unne deg litt luksus. Uansett hva du skal. Det kan du hos oss. 
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Drømmen Om spa
Fem av våre hoteller er prisvinnende spa-hoteller. Du trenger ikke lenger dra til Japan for å oppleve en japansk 

spa-opplevelse. Det finner du på Yasuragi Hasseludden. på Farris Bad har vi norges mest eksklusive spa-anlegg. 

et av nordens største tilbud av spabehandlinger finner du på selma spa. Og liker du sjøen? Vårt maritime stenungsbaden 

Yacht Club gir deg både spa og saltvann. Du forventer en spaopplevelse. Vi gir deg spa som du aldri har fått det før.
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     Det var inspirerende. Det var avslappende. 
Det var veldig god mat. Jeg synes det var så mange 
detaljer de hadde tenkt på, som vi aldri hadde tenkt på 
at det gikk an å bestille. Og jeg gråt nesten da jeg fikk 
massasjen etter spabehandlingen. ikke fordi det var 
vondt. men fordi det var så etterlengtet. Overalt ble vi 
møtt med ekte omtanke. noen hotellturer bare opp-
lever man. Denne var som tatt ut fra en drøm. 
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Drømmen 
Om FJellet 
Den kjente forfatteren og forskeren John muir har skrevet: the 
mountains are calling and i must go. Det er noe spesielt med 
fjell. makten de har over oss. makten vi har over dem når de 
bestiges. til fots, med heis eller med langrennsski. Og ikke 
minst når vi suser nedover dem med slalåmski. Du vil finne 
oss midt i fjellheimen. Copperhill mountain lodge kommer 
nærmest ut av fjellet. Vi er der for deg før du bestiger toppen. 
Og vi er der når du kommer ned igjen. Fjellturer kan ha innslag 
av luksus. kanskje var det sånn det egentlig var ment å være?
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WeCare – nordic Hotels

BærekraFt i alle leDD
Yasuragi Hasseludden er hotellet med bærekraft i fokus. i 2012 nådde arbeidet innen samfunnsansvar nye høyder. 
Hver avdeling jobber nå aktivt for å redusere miljøutslippene, og målet er en kraftig reduksjon av kjemikaler gjen-
nom bruk av bioteknologi, damp og ultrarent vann. på Yasuragi Hasseludden finnes bærekraftige løsninger i alle 
ledd. Ja, til og med pennen du finner på hotellet er miljøvennlig. 
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Drømmen 
Om Det urBane
midt i hjertet av sentrum. midt i hjertet av skandinavia. Vi elsker storbyturer. elegante storbyturer. storbyturer 
der hotellet kan være en destinasjon i seg selv. noen liker å ta på seg varme klær for å nyte en drink på ice Bar. 
midt i stockholm sentrum kan du bo på nordic light og nordic sea. andre vil ha en av norges mest spennende 
middager på Fru k, restauranten på tHe tHieF i Oslo. en storbytur som er alt annet enn ordinær.     

NORdIc LIGHT HOTEL
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