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som mest lämpar sig för 
nybörjare och småbarns
familjer. 
Swww.hovfjallet.se
Åka hit: Bil 40 mil från 
Stockholm, 35 från Göte
borg. Flyg till Torsby, från 
Stockholm från 650 kr en
kel resa med Nextjet. Al
ternativet är tåg eller flyg 
till Karlstad, sedan buss 
eller rälsbuss till Torsby 
med Värmlandsbuss. Bil är 
nästan ett måste för att ta 
sig runt i Torsby.
Swww.kollplatsen.com
Swww.nextjet.se

Äta, dricka och uteliv: 
En restaurang med en bar 

och ett gatukök – nej, det 
är mer lugn än hålligång. 
I Torsby (25 km bort) finns 
större utbud.
Familjevänligt: Ja. 
Barnområden och snälla 
backar för  de små. De 
allra mest avancerade 
åkarna kan få tråkigt i de 
flacka backarna men visst 
finns det branter.
Göra utan skidor:  
I Torsby finns äventyrsbad, 
bowling, bastu och klät
tervägg.
Prisexempel vecka  9: 
Fyrbäddsrum från 33 kr/
vecka. 
Liftkort en vecka: 965 kr.
Nytt för i år: Nio nya 
stugor.

LITEN ORT MED i hu
vudsak snäll åkning. De 
svarta pisterna är bara 
korta snuttar i de röda 
backarna. Ett ställe för 
barnfamiljen, alltså.
Swww.branas.se
Åka hit: Bil 
44 mil från 
Stock
holm, 39 
mil från Gö
teborg. Buss med Fjäll
expressen, 790 t/r från 
Göteborg. Tåg eller flyg 

till Karlstad, SJ från 95 kr 
enkel. Sedan buss med 
Värmlandsbuss 17 mil.
Swww.fjallexpressen.se
Swww.branas.se
Swww.kollplatsen.se
Äta, dricka och uteliv: 

Två restauranger. 
Afterski och 
pubkvällar på 
helger.

Familjevän-
ligt: Ja. Barnområde 
(delvis nytt) och varie
rade backar för de flesta. 

Snölekis i Björnidet ger 
extra plus. 
Göra utan skidor: Sko
tersafari, hundspann,  
afterski, bad, solarium. 
Prisexempel vecka  9: 
Sexbäddslägenhet 
5 925 kr.
Liftkort en vecka: 
1  420 kr.
Nytt för i år: Nybörjar
område i dalen, skicross
bana inför en världscup
tävling och ett 30tal 
snökanoner.

Branäs
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m ö h. ➜ Största fall-
höjd: 156 meter. ➜ To-
tal pistlängd: 4 km. ➜ 
Längsta nedfarten: 1,2 
km. ➜ Svarta pister: 3. 
➜ Röda pister: 5. ➜ Blå 
och gröna: 7 ➜ Antal 
pister totalt: 15. ➜ An-
tal liftar: 6. ➜ Längd-
spår: 22 km. ➜ Halfpi-
pe/snowboardområde: 
Ja. ➜ Offpist: Nej. ➜ 
Barnområden: Ja.
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567 m ö h. ➜ Största 
fallhöjd: 415 meter. 
➜ Total pistlängd: 
15 km. ➜ Längsta 
nedfarten: 2,5 km. 
➜ Svarta pister: 1. 
➜ Röda pister: 5. ➜ 
Blå och gröna: 14 ➜ 
Antal pister totalt: 
20. ➜ Antal liftar: 
13. ➜ Längdspår: 
20 km. ➜ Halfpipe/
snowboardområde: 
Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.

HOVFJällET

Nybörjar- 
vänligt
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Ring 0140–462 00 för bokning och information · www.badhotellet.com

Vi sätter guldkant
på tillvaron.

SPA-Weekend i Tranås
boka din spa-weekend inklusive behandling! 

Kom med tåg eller bil och njut av en weekend som du sent ska glömma. Drick eftermiddagskaffe i salongen 
med nybakat kaffebröd. Ät en 3-rätters supé i matsalen och koppla av i vårt SPA med bad, bastu, gym och 
relax. Avsluta helgen med generös frukostbuffé och den behandling ni valt. Pris från 1.595:- per person.
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2Hovfjället

1
2



1 Yasuragi 
 Hasseludden är ett 
stort japanskt spa i SaltsjöBoo 
utanför Stockholm, där du vand
rar omkring i yukata – japansk 
badrock. Bassänger både inom 
och utomhus.  
Prisexempel: Från 1 390 kr per 
person i dubbelrum. Klassisk 
massage 675 kr (50 minuter) 
och klassisk ansiktsbehand
ling (60 minuter) 750–825 kr.  
Japansk akupressur – shiatsu 
675–745 kr (50 minuter). 
Swww.yasuragi.se
& 08747 64 00

2 Trollmarker Spa 
och Äventyr i Ydre i 
Östergötland erbjuder spa i lant
gårdsmiljö med ridning, hemla
gad mat och badtunna.
Prisexempel: Bed and break
fast 300 kr. Klassisk massage 
400 kr (50 minuter) och 
 ansiktsbehandling 500 kr (25 
minuter). Boende med helpen
sion, en behandling och ridning 
kostar 2 000 kr.
Swww.trollmarker.se
& 0381604 29

3 Smögens Havs-
bad använder hav, salt, tång 
och sten som grundteman när 

behandlingarna skapas. Havs
utsikt från både poolen och 
jacuzzin.
Prisexempel: 1 560 kr, två 
personer i dubbelrum. Klassisk 
massage 575 kr (50 minuter) 
och ansiktsbehandling djup 695 
kr (75 minuter). Klassiskt tång
bad 485 kr (30 minuter).
Swww.smogenshavsbad.se
& 052366 84 60

4 Pite Havsbad 
Spa ligger precis vid Botten
viken och erbjuder en mängd 
behandlingar. Vattenland, isbry
tarsafari och skoterturer finns.
Prisexempel: Från 695 kr per 
person i dubbelrum. Klassisk 
massage 575 kr (50 minuter) 
och djuprengörande ansikts
behandling 695 kr.
Swww.pite-havsbad.se
& 0911327 40
 
5 Hillesgården  
i Klippan har ovanliga behand
lingar som hydrosanbad där 
syror och slagg drivs ur kroppen 
och lymfdränage.
Prisexempel: 590 kr för dub
belrum, två personer. Klassisk 
massage 380 kr (60 minuter) 
och ansiktsbehandling 410 
kr (75 minuter). Hydrosanbad 
kostar 260 kr och lymfdränage 
380 kr.
Swww.hillesgarden.se
& 0435211 99

Övernatta

Kallt, blött, grått, mörkt, trist. 
Vinterns minusgrader tär, 
 lederna blir stela, hyn  glåmig 
och humöret sjunker.
rEsas bästa över

levnadstips stavas SPA. 
 Text: Janna Holmqvist

 resa@aftonbladet.se

Fler spatips på

Fo
to

: P
A

U
SG

Å
r

D
EN

Spa’t lugnt i vinter

dagspa
9 Chokladspa’t 
i Vansbro har både choklad
behandlingar och tradi
tionella. Kakaon fungerar 
lugnande på huden och ger 
lyster. En lägenhet finns att 
hyra för den som vill sova 
över, samt infrabastu.
Prisexempel: Massage 
400 kr (60 minuter), stora 
ansiktskuren 400 kr. Chok
ladkuren – kakao från topp 
till tå i två timmar 1 200 kr.
Swww.chokladspa.se
& 070–767 85 91

10 Energikällan 
i Göteborg jobbar mycket 
med duobehandlingar. På 
taket finns relax med en 

torrbastu och het utomhus
jacuzzi.
Prisexempel: Klassisk 
massage respektive an
siktsbehandling, 750 kr och 
695 kr (båda en timme). 
Aloe Vera duokur kostar 
425 kr per person, då får 
den ena inpackning och 
den andra massage i en 
halvtimme.
Swww.energikallanspa.se
& 031–779 11 56

11 Stockholm 
day spa är en oas från 
huvudstadens shopping
hets. Ligger på våning fyra 
i Åhléns City. Välj mellan 
spännande paket som 
”Numret kan inte nås!”, 
”Simsalabim” och ”Kung för 
en dag”.

Prisexempel: Klassisk 
massage 725 kr (50 
 minuter), klassisk ansikts
behandling 850 kr. 
Swww.stockholmdayspa.se
& 08–676 64 50

12 Rosenday 
Spa i Luleå är litet, mysigt 
och ligger mitt i stan. 
Här finns 34 behandlings
varianter och relaxavdelning 
med bubbelpool. Du kan 
ha relaxen alldeles själv 
– perfekt en dag då snön yr.
Prisexempel: Massage 
400 kr (55 minuter) eller 
ansiktsbehandling på en 
värmebädd 580 kr. För en 
hundring får du tillgång till 
relaxen.
Swww.rosendayspa.se
& 0920–22 74 00

6 Karisma Spa 
 ligger utanför Sandviken, 
på Högbo Bruk. Här erbjuds 
turbobehandlingar där två 
terapeuter jobbar samtidigt 
med en kund.
Prisexempel: Från 1 545 
kr för två personer i dubbel
rum. Klassisk  massage 595 
kr (45 minuter) och klassisk 
ansiktsbehandling 625 kr (50 
minuter).
Swww.karisma-spa.com
& 02624 52 52 

7 SelmaSpa+  
i Sunne är stort och lyxigt 
och ligger vid sjön Fryken. 
Alla möjliga bekvämligheter 
och 32 olika behandlingar 
erbjuds.
Prisexempel: 1 995 kr per 
person i dubbelrum. Klassisk 
massage (50 minuter) och 
djuprengörande ansikts
behandling kostar 735 kr 
vardera.
Swww.selmaspa.se
& 0565166 10

8 Pausgården 
på Öland, två mil norr om 
Borgholm, är ett lugnt pen
sionat med bara fyra rum. 
Ingredienserna i maten är 
ofta lokala.
Prisexempel: 495 kr per 
person i dubbelrum. Klassisk 
massage respektive ansikts
behandling kostar 490 
 respektive 480 kr (båda 50 
minuter).
Swww.pausgarden.se
& 0485740 24 

Göteborg

Stockholm

Östersund

Malmö

Luleå
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Avslappning à la 
Pausgården.
Foto: PAUSGÅrDEN
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