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Quality Spa & Resort Strömstad



I Skandinavia  
liker vi å kose oss.
Og hvorfor skulle vi ikke det? Med vår fantastiske natur og gode kjøkken 
skulle det bare mangle. Du fortjener mer enn hoteller som tar deg imot.  
Du fortjener hoteller som legger alt til rette for din gode opplevelse. enten  
du reiser med familien, venner eller bare med kjæresten. Du skal ha noe å 
glede deg til. Det får du hos oss.  



Quality Spa & Resort norefjell



Mat fra hjertet
Mat har ingenting på et samlebånd å gjøre. God mat kommer ikke fra papp- 
esker i frysedisken. Den lages av kokker som brenner for yrket sitt. kokker 
som alltid leter etter nye muligheter til å tilfredsstille smakssansene dine 
på. God mat serveres av mennesker som kan faget sitt, i et lokale som også 
gleder resten av sanseapparatet ditt. God mat, den kommer fra hjertet. 



     Det kunne vært greit å dra på hytta. Men til bryllups-
reisen vår ønsket vi noe litt mer. kanskje litt oppvartning. Sterke 
naturopplevelser. Deilig spa. Utfordrende uteaktiviteter. Mat 
som forelskelsen vår fortjente. Og da vi besøkte Quality Resort 
fikk vi alt vi ville. Men vi så også småbarnsfamilier som lekte 
og vennegjenger som hadde fest. Vi var mange som fikk 
oppleve hjemmekjær service og flott natur. Vi gleder oss til 
å reise tilbake.

“
“



Quality Spa & Resort Son



Opplevelser
Plukke blåbær om sommeren. Stå på ski over blåbæra om vinteren. Gå tur 
oppover fjellet om våren. tråle golfbanen, sykle i terrenget eller leke med 
barna i badelandet. nyte spabehandlingen. Du kan ta stolheisen om høsten 
også. Vi har natur- og hotellopplevelser du kan nyte uansett årstid, uansett 
fridag og uansett tid på døgnet. 
 



WeCare - QUalIty ReSORt

Byr inn til årlig julebord 
ansatte ved Quality Spa & Resort norefjell har ved flere anledninger åpnet dørene for vanskelig-
stilte barn og unge i deres lokalmiljø. Hvert år arrangerer hotellet et julebord for brukere fra «Villa 
Fjellgløtt», som er en lokal institusjon for psykisk utviklingshemmede. Julebordet er blitt en flott 
tradisjon som hele Quality Resort er stolte av.
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Priser og utmerkelser: 
norges beste fjellspa, tV2 Quality Spa & Resort Norefjell
Gull i PR, HSMaI Quality Hotel & Resort Hafjell
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