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SpaDreams: Döda Havets läkande krafter 
 
Lugn och ro med klimatterapi i Jordaniens orörda landskap 
 
Frankfurt, 7.10. 2015. Unik natur, Döda Havets friska vind och ren avkoppling erbjuder Dead 

Sea Spa Hotel med Medical Center****. I Jordanien upplever SpaDreams gäster en 10-

dagars klimatkurvistelse i dubbelrum med frukost från 6179 SEK per person och profiterar på 

detta sättet av en 10% rabatt.  

Precis vid Döda havets nordöstra kust och inramat av 

orörd natur ligger Dead Sea Spa Hotel. Husets eget 

Dead Sea Spa Medical Center leds av en erfaren 

dermatolog. Här ligger fokus framför allt på 

dermatologiska sjukdomar. 

(www.spadreams.se/dead-sea-spa-hotel) 

Olika terapeutiska högfrekvensanvändningar som 

kortvågs-, mikrovågs-, ultraljud- och kryoterapi 

(kallterapi) tar hand om det kroppsliga välbefinnandet. 

Ren avslappning hittar gästerna vid klassiska 

massager eller gyttjepackningar.  

Som komplement erbjuds undervattenmassager: här ser vattenstrålarnas tryckpåverkan till 

att musklerna slappnar av. Därefter kommer gästerna till ro i den uppvärmda terapipoolen 

med Döda Havs-vatten. I brådskande fall står läkare och sjuksköterskor till förfogande även 

utanför normala öppettider.  

Rum för medicinsk, fysikalisk och psykologisk vård såsom klinikens egna natursolarium vid 

stranden avrundar det mångfaldiga utbudet. Resenärer som inte vill avstå från sin idrotts 

rutin drar nytta av den vidsträckta gym- och gymnastikavdelningen.  
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På den gastronomiska sidan tar hotellets egna 

buffé med coffeeshop hand om kulinariska 

moment. Den som vill njuta av internationellt eller 

arabiskt à la carte-kök besöker puben eller 

sportsbaren. Säsongprogram med magdans och 

live musik bjuder på underhållning i Dead Sea 

Spa Hotel med Medical Center****. Gästerna 

njuter av solnedgången vid strand- eller 

poolbaren.  

Den berömda huvudstaden Amman ligger alldeles i närheten och är därmed den perfekta 

utgångspunkten för att utforska det omgivande området – vid efterfrågan kan semesterfirare 

använda hotellets shuttleservice till finansmetropolen (mot avgift). 

 

Mer information hittar du på www.spadreams.se  
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Om SpaDreams 

SpaDreams är det internationella märket av FIT Reisen, den största researrangören för 

hälso- och wellnessresor, som har sitt huvudkontor i Frankfurt am Main. Med sin höga 

kvalitet, mångfald, bra priser i förhållande till kvalitén och en personlig service har FIT Reisen 

inte bara etablerad sig till marknadsledaren inom detta segment utan även blivit vald till den 

mest innovativa researrangören för hälsoturismen året 2014. Sen 40 år är FIT Reisen kännd 

för kombinationen av hälsosemester med attraktiva beauty-, fitness- och fritidserbjudanden.  

Idag erbjuder FIT Reisen och SpaDreams mer än 3500 olika wellness-, hälso-, beauty-, 

ayurveda-, yoga- och sparesor för den perfekta drömsemestern med över 500 hotell och mer 

än 220 destinationer i över 40 länder. 

 

Detta pressmeddelande och andra såväl som vidare information och bildmaterial i samband med SpaDreams/FIT Reisen´s utbud hittar du på:  
www.spadreams.se/pressrum  

Observera att bildmaterialet som ställs till förfogandet enbart får användas i samband med resor av ”FIT Gesellschaft für gesundes Reisen mbH” 
plus information om hotellet som finns på bilden. Vid annan användning krävs ett skriftligt tillstånd. Det är ej tillåten att ge vidare bildmaterial till 3:e 
part.  

Om du har frågor kontakterar oss gärna via pr@spadreams.se 
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