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INSPIRATION MENU - LÅT OSS INSPIRERA DIG!
Tura, Sofiero och Kärnan känner du säkert redan till, men vill du göra något annorlunda under ditt Helsingborgsbesök? Kanske överraska dig själv och ditt sällskap med en udda upplevelse?
I den här broschyren tipsar vi dig om några av våra favoriter. Här finns allt från Salsakurs till Makeover.
Ring Guest Service på nummer 9 så berättar vi mer!
INSPIRATION MENU – LET US INSPIRE YOU!
You may well already know about the Tura, Sofiero and Kärnan Tower – but would you like to do something
different during your visit to Helsingborg? Perhaps even surprise yourself and your party with something
really original? In this brochure, we present some of our favourites, stretching from Salsa to Makover.
Call Guest Service – dial 9 – to find out more!

CLARIONLIVING
– N OT J U S T S TAY I N G

Sirry’s Hårstudio

Den isländska frisören (svensktalande) är en av få frisörer i Sverige som förutom
frisörskolan även har utbildning från Intercoiffure i Paris, Vidal Sasoon i London
(högsta nivån), Tony & Guy i London, American Crew teamet i Köpenhamn och har
dessutom Level C hos Frisörföretagarna. Hon skapar en stil utifrån varje individs
personliga egenskaper och gör sitt yttersta för att du ska få ökad självkänsla och
välbefinnande.
Klippning eller styling 550 kr/ Håruppsättning 1100 kr
Tillägg för att Sirry kommer till hotellet 500 kr
VIP (salongen för dig själv) 1000 kr/timme

sirry’s hairstudio
In addition to the Swedish school of hairdressing this Islandic hairstylist has diplomas from Intercoiffure in Paris, Vidal Sasson in London, Tony & Guy in London and
American Crew Team in Copenhagen. She creates a very own personal style fitting
each individual, and does her utmost to boost your self esteem and wellbeing.
Haircut or styling SEK 550/ Hairdo SEK 1100
Supplement for personal appearance by Sirry at the hotel SEK 500
VIP (the salon to yourself) SEK 1000 per hour

PERSONAL JEWEL SHOPPER

Suzana Axeheim har en lång och gedigen bakgrund i smyckesbranschen. Hon har sedan
1989 bl.a. arbetat på NK Juvel, Guldfynd, Hallbergs och är idag Auktoriserad Värderingsman av Svenska Handelskammaren. Suzana har dessutom ca ett år praktiserat på och
utforskat diamantsliperier och guldfabriker i Israel och Mellan Östern. Hon arbetar idag
med flera Italienska modehus i Milano. Hon har välrenommerad smak och känsla för vad
som passar på olika människor. Gör ditt smyckes inköp till något alldeles extra.
Priser: Startkostnad 750 kr och tillägg för kvällar och helger 500 kr

personal jewelshopper
Suzana Axeheim has long and extensive experience in the jewelry industry. Since 1989
she has worked for NK Juvel, Guldfynd and Hallbergs, among others, and is today an
authorized jewelry assesson appointed by Sweden’s chamber of commerce. Suzana has
also completed a one year internship with diamond cutters and a gold factory in Israel
and the Middle East. She works with several fashion houses in Milan. Her taste
and feeling for what suits different types of people is renowned. Make your jewelry
shopping something special.
Rates: start fee SEK 750 and supplement for evenings and weekends SEK 500

Model for a day
• Hårstyling
• Sminkning
• Fotografering (1 klädombyte)
• Antal bilder, minst 25-30 st
• Cirka 1-1,5 timme

I detta paket ingår det en hårstyling, sminkning och sedan blir du fotograferad. När du vill
kan du byta om till dina andra kläder och fortsätta att ta fler bilder.
Pris: 1395 kr, kontakta receptionen för bokning.

model for a day
• Hairstyling
• Make-up
• Photo shoot (1 change of clothes)
• Number of photos: minimum 25-30
• Approx 1 – 1,5 hrs
In this package you get your hair done, make-up and then your pictures taken. You change
your outfit when you please and more pictures are taken.
Rate: SEK 1395, contact the front desk for reservation.

Personal Shopper

Vill du veta vilka plagg du ska plocka åt dig i butikerna innan du går till kassan?
Vill du veta vad som passar din kroppsform, din hårfärg eller ditt ansikte? Då ska
du träffa Caroline Lundh som personal shopper! Hon har stenkoll på vad som visas
på modeveckorna runtom i världen, vad man behöver för att skapa sig en egen stil
och vad som passar just dig. Ni träffas och går igenom tankar, idéer och önskemål
innan ni beger er ut i shopping-djungeln tillsammans!
Pris: 500 kr per timme

personal shopper
What clothes to pick in the shop? What suits you, the color of your hair or your
face? Meet Caroline Lundh, personal shopper! She knows everything worth
knowing about the fashion scene, what it takes to create your own style and what
is particularily suitable for you. You meet up to discuss ideas and preferences
before heading for the shops together!
Rate: SEK 500 per hour

Flyg Stridsflygplan

Nu har även du chansen att vara med om ett unikt flygäventyr i ett riktigt stridsflygplan.
Du kan vara helt lugn i luften för du flyger med en av Sveriges mest erfarna jetpiloter som
också bjuder dig på några häftiga manövrar. Planet är utrustat med dubbelkommando,
så väl i luften får du själv ta över spakarna. För en stund är det nu du som är jaktpilot. Ett
samarbete med Greatdays
Kontakta receptionen för tillgängliga tider.
Pris: 12 995 kr / timme ( 25 min flygtid)

Fly a jet-engine fighter
Don’t miss this opportunity to ride in a proper jet-engine fighter. Up in the air you can just
relax and trust the experienced Swedish pilot while he does some cool maneuvers. The
plane is equipped with double command controls, so you’ll get the chance to steer yourself and for a little while you are the jet pilot. This is a cooperation with Greatdays.
Contact the front desk for availability.
Rate: SEK 12 995 per hour (25 minutes actual flying time)

Testkör Lambourghini eller Ferrari

Upplevelsen inleds med genomgång och demonstration av bilen. Därefter får du
sjunka ner i det låga sätet bakom ratten. När du justerat sportstolen och känner dig
bekant med förarmiljön är det dags att starta bilen. Motorns vibrationer fortplantar
sig i din ryggrad samtidigt som motorn otåligt väntar på att få visa vad den går för. Du
kommer direkt att märka att det här inte är någon vanlig bil. Den riktigt skriker efter
att få rulla iväg. Provkör Ferrarin eller Lambourghini du också! Ett samarbete med
Greatdays.
Kontakta receptionen för tillgänliga tider. Pris: 1095 kr / 15 min.

Test drive a Lambourghini or a Ferrari
Start with an introduction and demonstration of the car. Then sink into the low seat
behind the wheel. Adjust the position of the seat and study the equipment before
starting the engine. Feel the vibrations in your spine and how the engine is just
waiting to show you its power. You’ll notice right away how this is not a regular car –
it’s just waiting impatiently to get going! So test drive a Lambourghini or a Ferrari you
too! This is a cooperation with Greatdays.
Contact the front desk for availability. Rate: SEK 1095 for 15 minutes.

blandA till en perfekt Caffé Latte
Caffé Latte är en vanlig frukostdryck i de italienska hemmen. Många barn i Italien lär sig
att uppskatta espresson genom att börja dricka denna milda kaffevariant. Låt Grand
Coffee’s Baristas lära dig hur du blandar till den perfekta Latten och lär dig att forma ett
hjärta i mjölken.
Tidsåtgång ca 30 min, 295 kr

Make a perfect cafe latte
Cafe Latte is a typical breakfast beverage in Italian homes.Many Italian children learn to
appreciate espresso by starting to drink this mild coffee flavor. Let our baristas teach
you how to mix the perfect Latte decorated with a heart in the milk on top.
Duration 30 min, SEK 295

fotografering

Lär dig grunderna i fotografi för att sätta mer personlig prägel på dina bilder.
Fotograf och kursledare Tove Jessica Frank har förutom sin bana som fotograf
undervisat i fotografi på bl.a. Studiefrämjandet och Folk-universitetet. Mer
information om kurserna finns på www.tovefrank.com
Pris: Intensivkurser i två nivåer från 800 kr per person (6 personer el fler 600 kr
per person). Dina bilder sparas ner på en CD. Tidsåtgång cirka 2 timmar. Tillgänglig
året runt.

PHOTOGRAPHY
Learn the basics of photography and how to add a more personal touch to your
pictures. Photographer and instructor Tove Jessica Frank has tought photography
in various schools. Find more information about the class on www.tovefrank.com.
Rate: intensive course on two levels from SEK 800 per person (if 6 people or more
SEK 600 per person). Get all your pictures on a CD. Duration approx. 2 hours.
Year-round activity.

K-VEST MED GOLFPRO

På Vasatorps Golfklubb, en av sveriges bästa och största golfanläggningar, hittar du
K-vest som är ett nytt tekniskt hjälpmedel som mäter din svingrörelse i 3D och som
visar hur effektivt du genererar fart på klubbhuvudet ner till träff-ögonblicket. Utifrån
3D-analysen är det enkelt att hitta eventuella brister i rörelsen och de kan i mjukvarans
träningsläge ge omedelbar feedback för snabba korrigeringar. På Vasatorps GK finns det
4 erfarna gofpro som kommer ta väl hand om er. Pris 995 kr/ 50 min

K-vest with a golf pro
At one of Sweden’s best and largest golf courses, Vasatorps Golf Club, you will discover
the K-vest which is a new powerfool tool to 3D-analize your golf swing. Learn how to easily
give your swing more speed and power. The 3D-analysis gives excellent feedback, reveals
your weaknesses, and makes it easy to work on quickly improving your technique. At the
Vasatorps Golf Club there are four experienced golf pros ready to assist you.
Rate: SEK 995 / 50 minutes

Stadsvandring i Helsingborg

Varför inte lära känna fler sidor av Helsingborg? Guidade turer av både staden och
Rådhuset kan erbjudas under veckorna 26-33.
Pris: 75 kr / vuxen, 45 kr / barn. Turen pågår c.a 1 timme

Walking tour of Helsinborg
Get to know different parts of Helsingborg. Enjoy guided tours of the town and the
City Hall during the weeks 26-33.
Rate: SEK 75 per adult, SEK 45 per child. Duration approx. 1 hour

Salsakurs

Kännetecknande för salsan, liksom för den argentinska tangon, är att det är en mycket
sensuell dans där dansarna flirtar med varandra och med musiken. Kärnan i bra salsadans
är att känna och uppleva musiken samt att ha kul på dansgolvet.
Ta chansen att bli coachad av den nordiska mästaren i Salsa - Orlando!
Pris: 600 kr / person/ timme

Salsa lesson
Very much like the Argentine tango the salsa is a sensual dance where the couple flirt
and tease and really feel the music.The main ingredients of a good salsa is really getting
into the music and having fun on the dance floor. Orlando, Nordic salsa champion, will
teach you!
Rate: SEK 600 per person per hour

Tvål Helsingborg

I hjärtat av centrum, ligger butiken Tvål Helsingborg i en utav stadens äldsta fastigheter. Gördelmakare Lindberg levde och förgyllde mässing i detta underbara hus.
Hantverket har gått vidare. Nu tillverkas det tvålar i butiken, med personliga tryck
till privatpersoner, företag, m.fl. Ett besök i denna unika miljö gör en gott för kropp
o själ. Beställning av Tvålar görs i butiken, där ni tillsammans kommer fram till doft
o tryck. Obs! Leveranstid 1-3 veckor

Soap Helsingborg
In the heart of downtown Helsingborg you will find Soap Helsingborg, located
in one of the town’s oldest buildings. The craftsman Lindberg (girdler) lived and
worked in this building. The craft has developed. Now soap with personalized patterns for individual customers and companies is produced in the shop. A visit to
this place is good for the body and soul. Place your order in the shop and decide on
your very own pattern and aroma. 1-3 week delivery time.

Chokladprovning

”Den smickrar en stund, värmer en ett ögonblick. Så, med ens, tänder den en odödlig eld
inom en. ”
Sofies Butiks praliner och tryfflar tillverkas för hand enbart av de finaste råvaror. Sofies
Butik erbjuder chokladprovningar i butiken för slutna sällskap för 8-15 personer, men på
förfrågan även större sällskap, företag och föreningar.
Pris från 225 kr då ingår choklad information och provsmakning av ren choklad och därefter kaffe och praliner.

Chocolate tasting
”It flatters for a second, heats you up for a moment. Then, it lights an eternal fire inside of
you.”
Sophie’s Chocolate Shop produces fine handmade pralines and chocolate truffles. The
shop offers chocolate tasting for private parties of between 8-15 people and even on
request for larger groups.
Rates from SEK 225 including information and samples of pure chocolate followed by
coffee and pralines.

Segway – En ny och häftig upplevelse!

Upplev Helsingborg city och vackra Norra Hamnen på Segway. Ni får en kort utbildning och lär er köra detta spektakulära fordon innan ni ger er ut på gågatan för
att upptäcka Helsingborg. Segway är ett tvåhjulat fordon där förarens vikt i olika
vinklar styr Segwayn’s förflyttning framåt, bakåt, sidlänges samt runt 360 grader.
Den avger inga avgaser och förflyttar sig ljudlöst, vilket gör att den också lämpar
sig för körning inomhus.
Pris: Segway Citytour (1-4 pers) 4 000 kr exkl. moms (ca 1,5 tim)
Grupp på 5 el fler personer riktas upplevelsen in på olika teknikbanor med
avslutande tävling där bästa Segwayföraren koras.
Pris: 5-30 pers från 5000 kr exkl. moms (ca 1,5 tim)
Viktig information: För att köra Segway måste man vara nykter.
Åldersgräns för Segway är 20 år. I målsmans sällskap 12 år.
Max kroppsvikt 110 kg.

Segway – a new cool activity!

See Helsingborg and the beautiful North Port by Segway. Start with a quick
introduction on how to operate this two-wheeled, self-balancing electric vehicle
and then head out on the pedestrian street to discover beautiful Helsingborg.
Your weight and balance sets the vehicle in motion either forwards, backwards,
sideways or 360 degrees. They do not polute and make no sound and are therefore
also acceptable indoors.
Rate: Segway city tour (1-4 people) SEK 4000 excl. Vat (approx. 1,5 hrs). Groups of
5 people or more can try different tracks and have a competition with a prize for
the winner. From SEK 5000 excl vat (approx. 1,5 hrs).

IMPORTANT: A Segway can only be driven when you are sober
Age limit: 20 years or 12 if accompanied by an adult.
Maximum body weight 110 kg.

MAKEOVER KLINIKEN +

Kliniken är en medicinsk hudklinik. Specialister inom estetisk korrigering som bl.a.
Botox och Restylane. Där finner du läkare, sjuksköterskor, hudterapeuter, makeup artister,
massörer och osteopat. Ligger precis bakom hotellet. Här kan man både njuta av en välgörande behandling för ditt välbefinnade eller att få hjälp med t ex ett hudrelaterat
besvär eller en smärtande rygg.
Pris exempel: 1500 kr för en medicinsk ansiktsbehandling med högteknologiska
syror/hudslipning för vitaliserande och utslätande resultat.

MAKEOVER KLINIKEN +
The clinic is a medical dermatology clinic. Specialists in aesthetic correction
including Botox and Restylane.You will find doctors, nurses, beauticians, makeup artists,
masseurs and an osteopath. Located just behind the hotel. Here you can both enjoy a
relaxing treatment for your wellbeing or get help with a skin related disorder or a painful
back.
Price example: SEK 1500 for a medical facial treatment with high technological acids/
chemical peeling for a rejuvenating and smoothing result.

spar tid

Vi hjälper dig gärna att hitta lösningar på sådant som underlättar och gör din
vistelse hos oss ännu trevligare. Här följer ett urval av tjänster som vi kan hjälpa
dig med:
Hyrbil
Fax och kopiering
Skoputs (mån – fre)

Limousineservice		
Kemtvätt (mån – fre)		
Frisör			

Biltvätt
Strykning
Kostrådgivning

SAVE TIME
We will be happy to help you find solutions to make things easier and thus ensuring that your stay with us is even more enjoyable. Here is a selection of available
services:
Hire cars
Limousine service		
Faxing and copying	Dry cleaning (Mon – Fri)		
Shoe shine (Mon – Fri) 	Nutritional advice 		

Car washing
Ironing
Hair-dresser

NÅGOT ATT FIRA?
Jubileums VIP
Det finns alltid en anledning att fira. Låt Mousserande vin och en vacker blombukett med säsongens blommor stå och vänta på rummet!
Halv flaska Mousserande och blombukett med varierande blommor till ett värde av
150 kr. Pris: 350 kr
Barn/Familje VIP (2 vuxna 2 barn)
Överraska barnen och er själva med något extra på rummet. Vi sätter upp ett
vackert fat med skuren frukt, chips samt läsk till barnen och vin till de vuxna.
Pringleschips, skuren frukt, läsk till barn, 2 små flaskor, Rött vin till föräldrar.
Pris 295 kr

Romantisk VIP
Låt romantiken flöda. När dörren till rummet öppnas möts ni av ett bord
dukat med mousserande vin på kylning, röda rosor samt härliga chokladtryfflar
som smälter i munnen.

Gourmet VIP
Ibland vill man sitta ner i lugn och ro och smaka på något gott. Låt oss duka fram
en ostbricka med väl utvalda ostar, tillbehör såsom kex, marmelad, vindruvor finns
självklart också med. Allt detta avnjuts tillsammans med ett härligt vin.

1/2 flaska mousserande, 3 st. röda rosor, 4 st. chokladtryfflar.
Pris 350 kr

3 sorters ost, kex, marmelad, vindruvor, halv flaska rött vin.
Pris: 350 kr

Champagne VIP
Det finns många anledningar till att fira! Låt oss hjälpa till med att sätta
upp en väl kyld flaska Champagne på rummet när ni kommer till oss.

WeCare VIP
Sugen på något gott samtidigt som det är nyttigt? Då väntar en härlig skål med
blandade nötter, en god dryck samt ett vackert fat med skuren frukt.

Pris: 550 kr

Nötter, Firefly dricka, skuren frukt
Pris 195 kr

Party VIP
Kom i partykänsla direkt när nyckeln sätts i låset på rummet! En väl kyld
flaska mousserande står på bordet och bara väntar på att bli öppnad!

Alla VIP paket är om inte annat angivits baserat på 2 vuxna

Pris: 275 kr

Something to celebrate?
Anniversary VIP
There is always a reason to celebrate. Have a bottle of sparkling wine and a
beautiful bouquet of flowers await you in the room!
A half bottle of sparkling wine and a colorful bouguet worth SEK 150,
totally SEK 350

Family VIP (2 adults and 2 children)
Treat the children and youselves to something special in the room. We’ll put
together a nice display of sliced fruit, chips and soft drinks for the kids and wine
for the adults.
Pringles, fruit, soft drinks and 2 small bottles of red wine: rate SEK 295

Romantic VIP
Let the romance flow. Open the door to your room and find a table set with chilled
sparkling wine, red roses and delicious tongue-melting chocolate trufles.
Half a bottle of sparkling wine, 3 red roses, 4 chocolate truffles:
rate SEK 350

Champagne VIP
There are many occasions to celebrate! Allow us to place a fine chilled bottle of
champagne in your room.
Rate SEK 550

Gourmet VIP
Sometimes we feel the need to just sit down and relax and eat a delicious snack.
We’ll prepare a cheese platter with carefully selected cheeses, crackers, marmelade and grapes. Enjoy all this with a perfect wine.
Three different cheeses, crackers, marmelad, grapes and half a bottle
of red wine: rate SEK 350

WeCare VIP
Craving for something tasty and at the same time nutritious? A bowl of mixed
nuts, a refreshing beverage and sliced fruit awaits you.
Nuts, Firefly drink and sliced fruit: rate SEK 195

Party VIP
Get in the right party mood the instant you open the door to your room! A nicely
chilled bottle of sparkling wine is there just waiting to be opened!
Rate SEK 285

All VIP packages unless otherwise listed is for two adults

