
 Spameny



Spa Wellness 

Upptäck en värld av BABOR-behandlingar 
Upplevelse och resultat – våra behandlingar ger 
dig den perfekta kombinationen. 
Bli omhändertagen av professionella händer som 
återställer balansen och harmonin i huden,  
kroppen och sinnet. Få mer energi och lyster, 
fördröj ålderstecken eller njut av en stund med 
bara dig i fokus. Vad du än söker för resultat,  
anpassar vi våra behandlingar och produkter efter 
dina behov och önskningar.



Sail Away 
Rygg- och ansiktsbehandling: 45 min

699
Exklusiv kombination av avkopplande  
ryggmassage med peeling och  
ansiktsbehandling.

Behandlingen inleds med BABORs  
välkomstritual. Ryggen får en mjukgörande  
peeling och massage, som tar hand om 
spända och trötta muskler. Sedan följer en 
djupt återfuktande ansiktsbehandling, som 
bevarar och återställer fuktbalansen i  
huden. Resultatet blir en silkeslen hy och  
ny energi som känns i hela kroppen.  
Passar alla hudtyper.

Signatur-
behandling



Sea Salt Oil Scrub
Kroppspeeling: 45 min

675
Peelingen avlägsnar döda hudceller med 
hjälp av fint mineralsalt och varm, närande 
kroppsolja. Huden stimuleras till förnyelse  
och blir silkeslen.

I behandlingen får du välja doft:

Shaping – Formar kroppen med en mild 
honungssöt blomdoft av apelsin, mimosa, 
mandel och mjuk mysk.

Energizing – Väcker med sin energigivande 
doft av grönt te, lime, bergamott och  
osmanthus. 

Relaxing – Lugnar med en rogivande  
komposition av lakrits, citron, lavendel,  
jasmin och viol.

Balancing – Balanserar sinnena med en 
kryddig och varm doft av bergamott, enbär, 
cypress och cederträ.

Deep Ocean SPA Massage
Kroppsmassage: 45 minuter

780
Spamassage för kroppen ger en känsla av 
välmående och djup avslappning.

Mjuk massage som återställer livsenergin i 
kroppen, löser spänningar speciellt i rygg 
och nacke samt ger ryggraden och lederna 
en ökad rörlighet. 

Efter en skön välkomstritual med varma 
handdukar och varma stenar ges hela  
kroppen en avkopplande massage med 
inslag av både traditionell massage och 
moderna behandlingsmetoder.

Wellbeing Massage
Kroppsmassage: 50 min

799
En kombination av klassisk massage  
och mer djupgående massage.  
I början av behandlingen kartlägger vi  
dina problemområden.

Kropp



Happy Feet
Fotmassage: 45 min

595
Njut av en grundlig, avslappnande och  
välgörande fotmassage som ger ny energi.  
I behandlingen ingår en mjukgörande scrub.

Hands & Feet
Hand- och fotbehandling: 45 min

695
Vårdande spabehandling för händer  
och fötter. 

Behandlingen inleds med BABORs  
välkomstritual på händerna. Sedan följer 
en mjukgörande behandling med peeling, 
inpackning och massage. Reparerande 
vårdkräm masseras på naglar och nagel-
band. Huden blir mjukare och smidigare 
med intensiv näring och skydd mot för tidigt 
åldrande.

Trötta fötter får nytt liv med behandlingen,  
som inleds med varma handdukar och 
peeling. Den mjuka massagen uppfriskar 
fötterna som omsluts av intensiv  
näring och fukt.

Slimming Detox
Kroppsbehandling: 45 min

750
Cirkulationsökande behandling med salt-
peeling och cellulitmassage. Avslutas  med 
svalkande Thermal lotion.

Bath Ritual
Ryggmassage och ansiktskur: 90 minuter

Singles 1050 / Couples 1850
Mjukgörande bad – välj mellan mjölk, havs-
salt eller alger. Fortsätt komma ner i varv 
med hjälp av ryggmassage och en mini- 
ansiktsbehandling. 

Ocean Bath Ritual
Massage och ansiktskur: 90 min

Singles  1050 / Couples 1850
Mjukgörande bad – välj mellan mjölk, havs- 
salt eller alger. Åtföljs av avslappnande 
massage.

Absolute SPA Ritual
Kroppsbehandling: 90 min

Singles 1250 / Couples 1990
Helkroppspeeling med näringsrikt havssalt 
följt av ett mjukgörande bad – välj mellan 
mjölk, havssalt eller alger.  Avslutas med 
lugnande helkroppsmassage.



Captain’s Choice
Ansiktsbehandling: 45 min

695
Ansiktsbehandling för män, som ger huden 
ny energi. Trötthetstecknen ersätts med ny 
vitalitet. Behandlingen inleds med BABORs 
välkomstritual. Efter skonsam rengöring 
och peeling av ansiktet följer ett aktivt 
vårdande koncentrat, ansiktsmask och 
massage av ansikte, hals och huvud. Efter 
behandlingen känns huden behagligt mjuk 
och fräsch och fina linjer och trötthetstecken  
har suddats ut. Passar alla hudtyper.

BABOR Onboard
Ansiktsbehandling: 45 min

705
Klassisk ansiktsbehandling där upplevelse 
och resultat baseras på vad just din hud 
behöver. 

Behandlingen inleds med BABORs  
välkomstritual. Din hudterapeut skräddarsyr  
sedan behandlingen och väljer med omsorg 
produkter som passar din hy. Behandlingen 
omfattar hudanalys, skonsam rengöring 
och peeling, vårdande ampull enligt hudtyp,  
massage, ansiktsmask samt vårdande 
slutbehandling. Under behandlingen kan  
du välja mellan ansiktsmassage eller por-
tömning. Passar alla hudtyper.

Dr. BABOR TheraPro Peel
Ansiktsbehandling: 45 min

790
Effektiv AHA-behandling med fruktsyror 
som exfolierar huden och stimulerar hudens 
regenereringsprocess. Anpassas individuellt  
till just din huds behov och önskat resul-
tat. Maximal hudregenerering som ger en 
jämnare, mjukare och friskare hud.

Grand Cru
Ansiktsbehandling: 45 min

825
Lyxig ansiktsbehandling i rosens tecken 
med doft och extrakt från damascenaros.

Behandlingen inleds med BABORs  
välkomstritual och ett varmt omslag med 
doft av rosor. Behandlingen omfattar  
hudanalys, skonsam rengöring och  
rospeeling med enzymer, aktiverande  
gelmask, lystergivande och utslätande 
rosampull, massage med reparerande 
rosolja, exklusiv ansiktsmask med Grand 
Cru-rosor samt vårdande slutbehandling. 
Passar alla hudtyper.

Ansikte Smoother Sailing
Ansiktsbehandling: 45 min

825
Effektiv ansiktsbehandling för den som vill 
ha synliga resultat. 

Behandlingen skräddarsys enligt önskemål 
och hudterapeuten utgår från din huds  
individuella behov. Behandlingen utförs 
med Dr. BABORs produkter, som ger huden 
en effektiv boost med en hög dos av aktiva 
ingredienser. Efter välkomstritualen och 
rengöringen appliceras en antioxidantrik  
AHA-peeling, sedan följer ett aktivt  
vårdande serum, ansiktsmask och massage.  
Passar alla hudtyper. 

Supreme Glow
Ansiktsbehandling: 45 min

955
Intensiv askungebehandling ger huden ny 
vitalitet och lyster. 

En komplett anti-age-behandling som  
återger hyn ungdomlig lyster och vackrare  
slätare yta, samtidigt som huden blir fastare  
och sammetslen vid beröring. Även rodnader  
och ojämn hudton minskar. Denna behandling  
utförs med unika produkter från Reversive- 
serien. Inför ditt besök förbereder hud- 
terapeuten en AHA-peeling, sedan följer ett 
aktivt serum och en ansiktsmask från ett  
lyxigt behandlingskit. Efter behandlingen 
får du med dig ansiktscrème och ögoncrème 
från behandlingen. Passar alla hudtyper.



Hand Spa
Vårdande spabehandling för händer: 20 min

365
Behandlingen inleds med BABORs  
välkomstritual på händerna. Sedan följer 
en mjukgörande behandling med peeling, 
inpackning och massage. Reparerande 
vårdkräm masseras på naglar och nagel-
band. Huden får ny mjukhet och smidighet 
med intensiv näring och skydd mot för tidigt 
åldrande.

Foot Spa
Vårdande spabehandling för fötter: 20 min

365
Behandlingen inleds med BABORs  
välkomstritual. Trötta fötter får nytt liv med 
en behandling som inleds med varma  
handdukar. Peeling och mjuk massage  
friskar upp fötterna som omsluts med  
intensiv näring och fukt. 

Bright Eyes
Frans & Bryn: 30 min

380
Frans- och brynfärg samt formning av 
bryn med svalkande ögonbehandling 
som reducerar svullnader och återfuktar 
intensivt. Torrhetslinjer suddas ut och trötta 
ögon får ett fräschare, mer utvilat utseende. 

The Right Wave
Ansiktsbehandling: 20 min

385
Djupt återfuktande ansiktsbehandling som 
bevarar och återställer fuktbalansen.

Behandlingen inleds med BABORs  
välkomstritual. Efter en mild rengöring och 
peeling följer en ampull som ger huden en 
superboost av fukt. En fuktgivande ansikts-
mask och vårdande slutbehandling suddar 
ut fina torrhetslinjer och återger hyn dess 
vitalitet och energi. Passar alla hudtyper.

Drop in-meny
* Bokas endast ombord

Glow with the Flow
Ansiktsbehandling: 20 min

385
Ansiktsbehandling som väcker en trött hy, 
ger hälsosam lyster och jämnare hudton.  
Behandlingen inleds med BABORs  
välkomstritual. Efter en mild rengöring och 
peeling följer en ampull som ger fukt och 
lyster i maximal dos. Efter en vitaliserande 
ansiktsmask och vårdande slutbehandling 
har huden fått en härlig lyster och skydd mot 
för tidigt åldrande. Passar alla hudtyper.

Destination Relax
Ryggmassage: 30 min

499
Spamassage för ryggen för en känsla av 
välmående och djup avslappning.

Den mjuka massagen återställer livsenergin 
i kroppen och löser spänningar, speciellt i 
rygg och nacke. Samtidigt ges ryggraden 
ökad rörlighet.

Back Massage
Ryggmassage: 30 min 

520
Avslappnande och kraftfull djupmassage 
för axlar, rygg och nacke.



Milk Bath & skalpmassage
Vårdande spabehandling: 20 min

390
Näringsrikt mjölkbad med C-vitaminrikt 
stamcellsextrakt, mjölkpeptider och termal-
vatten som återfuktar och ger en silkeslen 
hud.

Sea Salt Oil Bath & skalpmassage
Vårdande spabehandling: 20 min

390
Näringsrikt saltbad som återfuktar och 
mineraliserar huden. Välj en av våra spa- 
oljor för antingen energi, lugn, balans eller 
uppiggande effekt

Algea Bath & skalpmassage
Vårdande spabehandling: 20 min

390
Detoxbad med spirulinaalger som berikar 
huden med mineraler, spårämnen och 
aminosyror ger dig en en mjuk och åter- 
fuktad hud.

Ocean Bath & skalpmassage
Vårdande spabehandling: 20 min

390
Näringsrikt mineralsaltbad med spirulina- 
alger som återfuktar och stimulerar hudens 
metabolism.



Kontaktuppgifter

Vikingline.se 
Vikingline.fi 
Vikingline.ax 
Vikingline.com

Fri tillgång till spaavdelningen när du bokar en behandling som är 45 minuter eller längre. 
Vi rekommenderar förbokning på grund av det begränsade antalet behandlingstider.

Bokning per telefon: 
Sverige: +46 (0)8 452 40 00  Vid bokning via telefon tillkommer 50:- i serviceavgift. 
Åland: +358 (0)18 262 11 
Finland: +358 (0)600 415 77  (2,01 €/samtal + lna)

Välkommen!
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.


