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28. oktober 2013

KOM OG VÆR MED TIL AT FEJRE SAMADHI SPAS NYE OG MAGISKE LOKALER
Samadhi Spa er flyttet til nye og endnu mere lækre og unikke lokaler. Det skal fejres, og I er naturligvis inviteret.
En smuk herskabslejlighed på 375 m2 i Rådhusstræde danner rammen for de nye lokaler. Men de professionelle behandlere og den magiske atmosfære fra Nørregade, der kendetegner Samadhi Spa, har vi selvfølgelig taget med os.
De nye lokaler og faciliteter har gjort det muligt for os at tilbyde et endnu bredere sortiment af velværeoplevelser og kvalitetsbehandlinger.
Samadhi Spa kan nu også tilbyde:
★

Nye og lækre boblebade

★

Detox behandlinger

★

Infrarød sauna

★

Og meget meget mere…

★

Eventyrlig overnatningssuite

Kom og vær med til at indvie Samadhi Spas nye og unikke lokaler den 7. november fra kl. 16-21 i Rådhusstræde 1, hvor der vil blive serveret champagne, sushi og andre lækre forfriskninger.
Det bliver med garanti en fortryllende og magisk åbningsreception, som I ikke kommer til at gå tomhændet
fra. I får nemlig en lækker goodie bag med, som blandt andet indeholder et af Samadhi Spas egne nye produkter, så der er rig mulighed for forkælelse hjemme.
Sæt kryds i kalenderen og kom og oplev en lille oase i Københavns centrum.
Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores nye magiske omgivelser.
De bedste hilsner
Samadhi Spa Gruppen

Om Samadhi Spa Gruppen: Samadhi Spa Gruppen består af Samadhi Spa og Samadhi – At Work. Med mere end 10 års brancheerfaring er Samadhi Spa førende i branchen
inden for spa- og velværeoplevelser samt massagebehandlinger. Vi stræber altid efter, at vores gæster får en enestående oplevelse, der beriger både krop og sjæl, mens vores afslappende atmosfære beroliger det stressede sind. Vores uddannede og specialiserede personale sørger for, at vi altid leverer behandlinger af højeste kvalitet. Samadhi
– At Work er specialiseret i massageordninger til virksomheder, hvor fokus er at skabe bedre trivsel, sundhed og livskvalitet for medarbejderne.
Læs mere på: www.samadhi-spa.dk og www.samadhiatwork.dk

