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Konkurrenter forenes i kamp for kvalitets-wellness
I en tid, hvor danskerne bruger flere penge på spa- og wellness-ophold, går fire
nordjyske spa-steder nu sammen om at hæve standarden for spa og wellness.
Baggrunden for det aktuelle og noget overraskende samarbejde er en opfattelse af, at
begreberne spa og wellness er blevet udvandede og ikke længere er forbundet med
kvalitet og professionalisme.
Danskerne er vilde med spa og wellness og antallet af steder rundt om i landet, der
reklamerer med spa og wellness er i vækst.
Men kvaliteten af behandlingerne er svingende. Det mener i hvert faldt de fire nordjyske spasteder Læsø Kur, Romulus i Skallerup Seaside Resort,
Hotel Viking og Ruths Hotel, som er gået sammen i et overraskende samarbejde for at sætte
fokus på ægte wellness.
”Vi vil gerne øge fokus på, at der er stor forskel på udbuddet af spa og wellness.
Det er vigtigt for os, at danskerne forstår, at ægte wellness ikke bare er en jacuzzi i et
tilfældigt lokale,” fortæller direktør på Hotel Viking, Brian Fabricius og fortsætter:
”Danskerne vil have kvalitet, men der er langt mellem stederne, hvor du får wellness af
professionel kvalitet her i landet.
Det er ærgerligt, og jeg tror, at mange bliver skuffede, når de oplever, hvad der bliver
markedsført som wellness uden reelt at være det.”
Utraditionelt samarbejde om fælles dagsorden
Virksomheder hæver sig sjældent over den daglige rivalisering for at finde sammen om en
fælles dagsorden.
I tilfældet med de fire spa-steder er der en helt klar ambition med samarbejdet.
”Vi samarbejder, fordi vi har noget på hjertet, og fordi vi mener, at danskerne ikke skal spilde
deres penge og dyrebare kvalitetstid
på middelmådighed og falsk markedsføring,” fortæller direktør Finn Taul fra Læsø Kur.
Konkurrerende samarbejdspartnere
Spørger man spa-stederne selv, er de ’konkurrerende samarbejdspartnere’, der på grund af
placeringen i Nordjylland deler en række faciliteter, men hver især tilføjer noget særligt.
”Vi samarbejder om at fasttømre Nordjyllands plads på landkortet, når det kommer til
wellness. Vi er individuelle wellness-steder med hver vores force,
men vi nyder alle godt af vores placering i Nordjylland og nærheden til hav, strand og klitter.
Wellness er en helhedsoplevelse, og kombinationen af vild natur og eksklusive spa’ er er hel
unik,” afslutter Peter Christian Bühlmann Jensen, direktør på Ruths Hotel.
De fire wellness-steder forventer, at samarbejdet udvikler sig yderligere.

Foto 1-4: De fire nordjyske spa-steder Hotel Viking, Ruths Hotel, Læsø Kur og Romulus i
Skallerup Seaside Resort er gået sammen i et unikt samarbejde for at hæve standarden for
spa og wellness.
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Fakta:
Hotel Viking, Ruths Hotel, Læsø Kur og Romulus i Skallerup Seaside Resort er fire spa- og
wellness-steder med hver deres særlige profil.
De er dog fælles om at tilbyde høj kvalitet, personlig service og udsøgte oplevelser tæt på
hav, strand og frisk luft.
-

Ruths Hotel er beliggende i Gl. Skagen og giver en unik mulighed for at kombinere
gourmetmad og skønhedsbehandlinger.
Romulus i Skallerup Seaside Resort er opført med termalbade som i det antikke Rom
med behandlinger og saunagus i en naturskøn beliggenhed med udsigt til
Vesterhavet.
Hotel Viking i Sæby har Danmarks største spa- og wellness-område i moderne
omgivelser.
Læsø Kur med saltbade og spabehandlinger er indrettet i en nedlagt kirke blot et
stenkast fra strand og hav.

