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Knallåpning 
for Kragerø

Tmagiske øyeblikk!
Inspirasjon til

Anført av kveldens konferansier, Tommy Steine, fikk de vel 300 gjestene en 
uforglemmelig kveld da Quality Spa & Resort Kragerø ble offisielt åpnet 29. mars.

   Stemningen stod i taket fra ordføreren ble kjørt med golfbil inn i resepsjonen for 
å klippe snora, til det siste fyrverkeriet sluknet, sier en storfornøyd hotelldirektør,  
Petter Jørgensen, som forøvrig overrasket de fremmøtte med å synge ”You rise 
me up” i duett med Tommy Steine.

Solglitter
Det ble ikke spart på noe – og gjestene kunne konstatere at både utsikten, 
kjøkkenet, vinkjelleren og dansegulvet var i toppklasse. 
- Utsikten fra restauranten der festmiddagen ble holdt, er fantastisk i seg selv. 

Når vi denne kvelden fikk en av de vakreste solnedganger jeg har sett, var vi sikret en 
magisk ramme - helt i stil med resortet forøvrig, smiler Jørgensen.

Storfornøyde kunder
Kundetilfredshetstallene for hotellets aller første driftsmåned viser da også at Norge har fått et nytt hotell-
anlegg å regne med: Toppscore på alle parameter!
Salgsavdelingen ved hotellet kan fortelle at ryktet om Kragerø har spredd seg! Bare for april solgt de for 
over 2,5 millioner kroner! 

- Det begynner å bli veldig fullt selv for dem som ønsker rom langt utpå høsten. Men ennå er det muligheter, 
sier en fornøyd salgssjef, Anette Hartvigsen.
 
Ser flere bilder på http://www.kragerosparesort.no/galleri.asp 
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Wikstrøm velger Kragerø!
På selve sankthansaften holder Wikstrøm Reiser sin årlige sommerfest for 400 gjester på Quality Spa 
& Resort Kragerø. - Stedet er fantastisk! Du finner ikke noe liknende i Norge, sier Ragnar Wikstrøm.

Gjestelisten omfatter Wikstrøms beste kunder, et femtitalls sentrale samarbeidspartnere fra hele verden og en 
rekke celebriteter. Sommerfesten, som arrangeres for 18 år på rad, har til nå alltid vært lagt til Wikstrøms egen 
hage i Skien.

- Jeg ville ikke lagt festen til noe annet hotell! Jeg vil gi mine gjester – og særlig dem fra utlandet - en opplevelse 
litt utenom det vanlige. Beliggenheten her er spektakulær! Utsikten fra badstuen, over til Kragerø by og helt til 
Jomfruland, er en drøm! Her er det luft og rom, – og en atmosfære som innbyr til å slappe av og kose seg, sier han.

Selv om det ikke når helt opp til favoritthotellet, syv stjernes Burj AL Arab i Dubai, er Wikstrøm imponert over 
Quality Spa & Resort Kragerø. 

- Det er moro å vise at vi har gode hotell i Norge også! Velværeavdelingen holder et usedvanlig høyt nivå.  
Rommene er lekre – og maten meget god. De har dessuten klart å integrere det sterkeste norske kortet, nemlig 
naturen, på en fantastisk fin måte, mener reiseguruen, som startet Wikstrøm Reiser i 1989 og selv har vært i mer 
enn 100 land.

Flere av Wikstrøms gjester kommer langveis fra – fra land som Oman, Peru, Tobago, Indonesia, Thailand, Brasil 
og Botswana. En del av gjestene ankommer da også Kragerø fredag, slik at de kan kose seg med spa eller golf 
– før selve festen går av stabelen lørdag. 



www.holmsbuspa.no   booking.holmsbu@choice.no

www.kragerosparesort.no   booking.kragero@choice.no
 

Estatia Resort utvikler og eier unike resorter i Skandinavia der sport, rekreasjon og velvære står i fokus. 
Anleggene er basert på salg- og tilbakeleiekonsept - der ferieleiligheter og hytter selges, og leies tilbake som 
grunnlag for hotelldriften når eierne selv ikke benytter dem. Anleggene drives i franchiseavtale med Choice 
Hotels Scandinavia – Quality Spa & Resort. Estatia har i dag resort på Holmsbu og i Kragerø. I løpet av 2008-2009 
åpnes anlegg på Norefjell, Verdens Ende, Trysil, Storesand i Hurum og Vãneren i Sverige. www.estatia.no
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Holmsbu – ”Et livsstilshotel i vandkanten”
Quality Spa & Resort Holmsbu får strålende omtale i den danske boken 
North European Seaside Hotels. Boken kom ut i Danmark i mai , men blir 
lansert i Norge, Sverige og Tyskland først i oktober.  

Bildene er hentet fra boken.
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Ansikts-kart
Nå kan du få utført såkalt Face Mapping® i våre spa-avdelinger. Dette er en  
analysemetode som kombinerer kliniske hudanalyser med Kinesisk Ansiktsdiag-
nostikk. I følge den kinesiske tenkningen reflekterer huden i ansiktet de indre 
organers helsetilstand. Kartlegging av ansiktets soner bidrar til en mer nøyaktig 
diagnose som gjør det mulig for hudterapeuten  å utføre individuell og effektiv 
behandling av huden din. Du får med deg ditt personlige Face Map, som viser 
deg hvor problemer ble funnet og hvilke produkter som anbefales brukt i de 
forskjellige sonene. Slik får du et mer resultatorientert og kostnadsbesparende 
hudpleieprogram.

Det ble Stabbestranda!
Over 700 innsendte svar ble resultatet da Estatia Resort sammen med Kragerø Blad i vinter utfordret folk 
til å finne på et nytt navn til hotellets beach club-anlegg. - Valget falt på Stabbestranda fordi vi ønsket oss 
et navn som sier noe om den geografiske tilhørigheten, sier hotelldirektør Petter Jørgensen, som utgjorde 
juryen sammen med Teo Luisa fra Estatia Resort Hotels og Terje Wilhelmsen fra Kragerø Blad.  Badeanlegget 
som er på vel 10 mål omfatter bl.a. restaurant, solterrasser, saltvannsbasseng med stupetårn, barnebasseng 
med ferskvann, badebrygge, badehus, strandvolleyball og fotball, strandbowling, boccia, utleie av kanoer, 
kajakker og tråkkebåter.

Norgespremiere: Makeup fra Jane Iredal 
Nå kommer Hollywood-stjernenes favoritt-makeup, Jane Iredal, til Norge! Den 14. juni 
lanseres den ekslusive makeup-serien på Kragerø. Grunnen til at den raskt har blitt 
en favoritt blant kresne filmstjerne er at alle produktene består av naturlige mineraler. 
Kosmetikken er garantert fri for alkohol, parfyme og kjemiske eller kunstig fremstilte 
tilsetningsstoffer. Produktene innholder heller ikke oljer eller andre ingredienser som 
tetter porene. 

Les mer på www.janeiredal.com

Nytt fra SPA-avdelingen:

Søvnbehandling
Mange mennesker sliter i dag med søvnproblemer, og bruken av sovemedisin er økende. Dette har 
Olavsen tatt konsekvensen av og tilbyr nå søvnbehandling. Behandlingen som varer fra 17:00 til 11:00 
neste dag omfatter kosthold og konsultasjon, lysterapi, massasje, correctus benk, kjølig og avslap-
pende soverom i ett av hotellrommene. Samt frokost, bodypeel for å øke utskillelsen av avfallstoffer i 
kroppen og en oppkvikkende ansiktsbehandling neste dag. Du vil dra hjem med nyvunnet energi og ro 
i kroppen!

Kontaktperson: marianne.haga@choice.no 


