
 

 

 

SPA HELG PÅ ELISEFARM I FOGDARP 

Hälso- och träningsdagar den 27/3 – 28/3. 
 

Mitt ute i naturen hittar du Elisefarm. Där det sällsynta harmoniska lugnet alltid vilar. En herrgård 

som erbjuder allt du kan tänkas behöva. Adress: Fogdarp 747, 243 96 Höör, 20 minuter från Södra 

Sandby. 

 

Program fredagen den 27/3: 

Kl. 15.00 – 15.30 Incheckning. 

Kl. 15.45 – 16.45 Utomhusträning. Alla kan vara med på detta pass. Fysträning med redskap och 

kroppsviktsövningar i intervallform. Kläder efter väder och skor för utomhusträning. Ta med ett 

liggunderlag.  

Smoothie, frukt och nötter. 

Kl. 17.00 – 18.30 Egen tid och tillgång till SPA. Spaavdelningen har en mysig inomhus och utomhus - 

relax samt tre varma källor utomhus, bastu och en ångbastu.  

Kl. 18.30 - Tre rätters middag. En ständigt varierande meny tillagad med fingertoppskänsla på de 

lokala råvaror som är bäst för dagen. Dryck till middagen betalas separat och ingår inte i priset. 

 

Program lördagen den 28/3: 

Kl. 07.30 - 08.45 Vinyasa yoga, inomhus. Börjar dagen med fokus på andning, rörelse och 

avslappning. Ha kläder som du kan röra dig bekvämt i och var gärna barfota. Ta med egen yoga matta 

om du har, annars finns det att låna.  

Kl. 09.00 - Frukost 

Kl. 09.45 – 12.30 Egen tid och tillgång till spaavdelningen. 

Kl. 12.30 – 13.30 Gemensam lunch och avslut. 

En helg du inte kan missa och kommer att minnas. En helg för dig själv, med en vän, partner eller 

barn i en avkopplande och rogivande miljö. 

 

Pris 2495 kronor och inkluderar logi, två träningstillfällen, tillgång till spaavdelningen och alla 

måltider (tre rätters middag, frukost och lunch). Anmälan görs till me@upsidedown.se. Anmälan är 

bindande men betalas först i början av nästa år. Priset avser del i dubbelrum, önskas enkelrum 

tillkomma en avgift på 300 kronor. 

Eventuella behandlingar bokas själv. Kontaktuppgifter till Elisefarm: 

www.elisefarm.se/spa/behandlingar/ 

http://www.elisefarm.se/spa/behandlingar/

