
Med en placering på Kalvebod Brygge tæt på havnefronten og i gåafstand til resten af København, er SPECTRUM 
WELLNESS den oplagte wellnessoplevelse i byen. Godt gemt væk fra byens travlhed og designet med inspiration 
fra de skandinaviske skove, fjorde og fjelde med henblik på at skabe en oplevelse af ro, som du kender fra 
naturen, giver wellnessområdet en oplagt og tiltrængt pause fra en travl hverdag. 

NORDISK VELVÆRE OG BÆREDYGTIGE BEHANDLINGER
SPECTRUM WELLNESS tilbyder en række sanselige wellnessoplevelser, der sænker pulsen og får dig helt ned 
i gear. Træd indenfor i den finske sauna og mærk varmen brede sig i hele kroppen, styrk dit immunforsvar i 
dampbadet eller svøm en tur i den 25 meter lange, opvarmede pool. Du kan også tage en afslappende pause i en 
af loungemøblerne i vores relax rum eller forkæle dig selv og en du holder af med en unik Rasul behandling, hvor 
I gennem påføring af forskellige typer mineralsk ler fra Marokko genopretter hudens balancer.

Hos SPECTRUM WELLNESS’ dygtige behandlere kan du året rundt opleve en række afslappende og fornyende 
behandlinger, der tager udgangspunkt i naturlige og bæredygtige produkter. Du kan bl.a. opleve wellness-
massage, Mommylicious behandling, body wraps, body scrubs, ansigtsbehandlinger og ikke mindst vores unikke 
SPECTRUM WELLNESS Signaturbehandling. Læs mere om vores behandlinger.

WELLNESSFACILITETER
•   25 meter opvarmet pool

•   Finsk sauna med 76-83 grader

•   Dampbad med 45 grader og en luftfugtighed på 100 %

•   Shower walk med tropisk regnvandsbruser, tempereret vandfaldsbruser og støvregnsbruser

•   Fodbade

•   Rasulkammer

•   Relax rum med lounge møbler og yogamåtter

•   Wellnessbehandlinger

PRAKTISK INFORMATION
Åbningstider: SPECTRUM WELLNESS har åbent alle dage fra 08:00 – 20.00.
Pris: 445 kr. for 2,5 times adgang (dog 345,- hvis du er gæst på hotellet)
Aldersgrænse: Adgang for personer over 16 år.

SPECTRUM WELLNESS er en nordisk oase af velvære, ro og afslapning midt i byen. I det nordisk-
inspirerede wellnessområde kan du genfinde roen gennem en række sanselige oplevelser og opleve 
et udvalg af afslappende og fornyende behandlinger med fokus på bæredygtige produkter.

KØB E N HAV N FÅR NY NORDISK WELLNESS  
PÅ KALVEBOD BRYGGE 

SPECTRUM WELLNESS 

https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/scandic-norreport

