
DIN NYSTART BÖRJAR HÄR 
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din vistelse hos oss följer nedan en kort information. Har du 

ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss vid receptionsdisken eller via hotelltelefonen. 

Vi önskar dig en trevlig vistelse! 

 

SOM GÄST HOS OSS 

har du erhållit en tidsbokning i vårt spa. Skulle du vilja spendera 

mer tid i spaanläggningen finns möjlighet i mån av plats att för 

kan du förlänga din spavistelse för endast 150 kr per vuxen 75 

kr per barn, kan endast bokas till på plats. Du kan även delta i 

träningsaktiviteterna på vårt dagsprogram. Anmäl dig i vår 

spareception. 

 
BADROCK, TOFFLOR 

väntar på ditt rum när ni anländer. Kontakta gärna vår 

spareception om du önskar byta storlek. När du reser hem 

lämnar du dem på rummet. Gillade du dem finns de att köpa i 

vår butik vid receptionen. Vid ankomst erhåller du ett 

spaarmband mot deposition. Detta skall lämnas tillbaka 

vid utcheckning 

 
BEHANDLINGAR 

För att boka behandlingar kontakta huvudreceptionen eller 

spareceptionen en trappa ner alt. ring SPA. Har du redan en 

behandling bokad, fråga 5 minuter innan i spareceptionen vilken 

salong din behandling äger rum. 

 
FAMILJ 

Under våra familjeperioder har vi anpassade aktiviteter och 

barntider i spaområdet. Barntillåtet i poolområdet under 

normala tider är mellan kl 08.00-11.00. När det inte är 

familjeperiod är det 16-års åldersgräns på hela spa- och 

träningsavdelningen. 

 
HITTA I HUSET 

Vi har ett stort hus och det är inte alltid lätt att hitta. Fråga 

gärna någon av oss som jobbar så hjälper vi gärna till. 

Restaurang/frukost - Våning 4 

Spa, träning och behandlingar - Bottenvåning  

Reception och lounge/lobbybar - Entréplan 

 

BOKA BORD 
Har du bokat ett erbjudande där det ingår middag har du fått en 

middagstid. Om du önskar äta i restaurangen men inte bokat 

bord, vänligen boka vid incheckning, via receptionen, eller 

kontakta hovmästaren i restaurangen på 0565–16670. 

VI ÄR ETT RÖKFRITT HOTELL 

Vid rökning på rummet debiteras en avgift på 1500:- varav 

50% går till Cancerfonden. 

 

TÄNK PÅ ATT 

inte placera nyckelkortet nära mobiltelefon då våra 

nyckelkort lätt avmagnetiseras. 

 
DU HAR SJÄLVKLART FRI TILLGÅNG TILL INTERNET 
Anslut till nätverket "Selma spa Guest" 
 
DELA GÄRNA MED DIG 

till andra av dina upplevelser hos oss. Vi finns på facebook 

och instagram under #selmaspa @selmaspa.se 

VI VÄRNAR OM VÅR MILJÖ 

Genom att använda din handduk en extra dag hjälper du oss 

att spara tvättmedel, förpackningar, vatten och energi. 

Önskar du få rummet städat eller din handduk utbytt under 

din vistelse hänger du ut skylten du hittar i ditt rum. 

 

HÄMTNING & LÄMNING 
Det finns ingen Taxi i Sunne. Skulle ni behöva hjälp med att 

hämtas eller lämnas på Järnvägsstationen i Sunne så    

kontaktar ni hotell receptionen. 

UTCHECKNING 
Konferensgäster - 10.00 | Privatgäster - 11.00 Utcheckande 

gäster har tillgång till spaavdelningen till kl. 13.00. I mån av 

möjlighet kan vi erbjuda sen utcheckning, om så önskas 

kontakta oss i receptionen. 

 

SPARECEPTION & POOL 

Måndag – Torsdag   

Spareception               16.00 – 20.00 

Pool inne 07.00 – 20.00 

Pool ute 08.00 – 20.00 
 

Fredag  

Spareception               11.00 – 20.00 

Pool inne 07.00 – 21.00 

Pool ute 08.00 – 21.00 
 

Lördag 

Spareception               10.00 – 20.00 

Pool inne 07.00 – 21.00 

Pool ute 08.00 – 21.00 
 

Söndag 

Spareception               10.00 – 18.00 

Pool inne 07.00 – 22.00 

Pool ute 08.00 – 18.00 

 

 

RESTAURANGEN  
 

Frukost  07.00 – 10.00 

 

Lunch  12.00 – 14.00 

 

Middag   

Måndag – Söndag  17.30 – 21.30  

 

LOBBYBAREN      14.00 – ca24.00 

 

BEHANDLINGAR 

Måndag – Fredag 10.00 – 19.00 

Lördag 10.00 – 19.00 

Söndag 09.00 – 17.00 

 

GYM 

Måndag – Söndag   06.00 – 22.00  

 

Betala gärna tidigare för att 

undvika kö. Självklart behåller 

du rummet fram till utsatt 

utcheckningstid.  

Sen utcheckning kostar 500:- 

per rum fram tills klockan 18.00 

Hör med receptionen för 

tillgänglighet. 

Vi är ett kontantfritt hotell, 

enkelt, snabbt, miljövänligt 

och bra för din och vår 

säkerhet! 

DETTA ÄR VÅRA GENERELLA ÖPPETTIDER, KAN VARIERA BEROENDE PÅ HELGDAG, VÄDERLEK etc 


