
Bo som Heliga Birgitta i vår medeltida stad, som andas mytomspunnen svensk
historia. Ät middag i munkarnas gamla sovsalar och avnjut en stund avkoppling i
vårt Klosterspa. 

Du finner våra boenden på två olika områden - Klosterområdet ( Stora & lilla
Klostergården samt Klosterhotellet) och Slottsområdet (Slottsflygeln, Stora & Lilla
Slottsvillan samt Slottsstugan)  Läs mer om ditt boende: klosterhotel.se/hotell

Glöm inte att ta med träningskläder, sköna skor för vandring och varför inte ta med cykeln
och prova på vår pilgrimsrunda på hjul? Vi har en egen liten strand, och flera promenadstråk
finns i vår direkta närhet. I nationalparken Omberg finns fantastisk vandring, och Tåkern
som bara ligger en kort tur från oss bjuder på fantastiska naturupplevelser och ett rikt djurliv.

Lyxa till det med en extra natt!
Missa inte vårt erbjudande att boka till en extra natt till förmånligt pris och vakna
utvilad, njut av en hotellfrukost & låt spadygnet börja! Kontakta hotellreceptionen för
prisförlag & bokning.

Välkommen till Vadstena Klosterhotel & SPA

L ä s  m e r  o m  o s s  p å  v å r  h e m s i d a  w w w . k l o s t e r h o t e l . s e

Kontakt:

0143 - 13 000

Epost:

hotel@klosterhotel.se

Lasarettsgatan5,

Vadstena

Spaweekend

Tips! Ladda hem Vadstena-appen för mer info omsevärdheter, digitala guidningar &
stadens historia. Upptäck Vadstena- finns på Google Play & App Store.



Incheckning sker i vår receptionsbyggnad i Munkklostret från kl 15.00. 
Munkklostrets adress: Lasarettsgatan 5.
Lämna gärna väskorna i bilen, då ni har tillgång till egen parkering utanför er
hotellbyggnad.  Parkering ingår i din vistelse helt kostnadsfritt.

Det finns möjlighet att garantera tidig incheckning från kl 12. 00 till en extra avgift (500kr).
Kontakta hotellreceptionen senast 48 h före ankomst. 

Din tid för SPA väljer du enligt det paket du bokat- se hemsida för information om de
olika tiderna som finns att tillgå, om du inte gjorde ditt val direkt vid bokning. 
Om du ej förbeställer vilken spatid du önskar kommer vi att tilldela dig en tid på
plats.

Utcheckning är senast kl 11.00

Frukost

Vår goda frukostbuffé ingår i rumspriset, och serveras mellan kl. 07-09 vardagar,
och kl 08-10 lördag & söndag. 
*Under sommarperioden varierar tiderna något. Kontakta receptionen vid frågor om detta.

Restaurant Munkklostret
I ditt spapaket ingår middag, och denna serveras vid en fast tid. Se din bekräftelse för
vad som gäller just din bokning. Kontakta oss om du önskar ändra tid eller har övriga
frågor. Vänligen uppge önskemål om specialkost senast en vecka för ankomst för bästa
möjliga service, då det ingår en fast meny i ditt paket. 

Bar & vinkällare
Missa inte vår gemytliga 1700-talsvåning i Munkklostret. Här kan du ta ett glas
egenimporterad champagne innan maten, eller avnjuta en god avec från unika
producenter medan du njuter av historisk inredning och vacker konst. Även vår
vinkällare är alldeles unik i sitt slag och väl värt ett besök. Boka en fördrink i
vinkällaren innan middagen så blir din kväll fulländad! 

Kontakta vår restaurang för bokning: 
restaurang@klosterhotel.se/ Tfn: 0143 13 000

Viktig information gällande din vistelse



Spabehandlingar
Våra spabehandlingar är populära och vi rekommenderar att du bokar minst 14 dagar
före ankomst. Läs mer om våra olika paket & behandlingar på vår hemsida:
klosterhotel.se/spa-behandlingar. 

Sparitual
Vår sparitual består av sex ekologiska produkter för kropp, hår & ansikte. Produkterna
är svensktillverkade och veganska, och du får en instruktion som hjälper dig njuta av
våra faciliteter på bästa vis under tiden du utför ritualen. Pris för sparitual är 250:-. Kan
köpas på plats, men vår ritual är mycket populär och det kan därför vara begränsad
tillgång om man ej förbokat.

Morgonyoga (Lördag & söndag)
På lördagar & söndagar erbjuder vi morgonyoga i 60 minuter före dagens frukost.
Denna ingår för kostnadsfritt för dig med spapaket. Du förbokar ditt pass online här:
www.timecenter.se/vadstenaklosterspa. Då kommer du får en karta var du hittar
lokalen samt en kod in genom ytterdörren på kvällen innan passets början. Därför är
det viktigt att du förbokar dig online även om passet ingår i ditt paket. Begränsat antal
platser, först till kvarn!

Gym
Vi har ett gym som finns i direkt anslutning till vårt spa & omklädningsrum med
tillgång till duschar. Glöm inte att ta med träningskläder och inneskor om du vill besöka
gymmet. Öppettider 07-20 alla dagar. 

Mat & dryck
Frukt & örtte ingår i din vistelse, och utöver detta finns ett café med fika, lättare
luncher (Serveras mellan kl 12-16:00) samt snacksmeny. Vi har fullständiga rättigheter
och därför är det förbjudet att ta med egen mat eller dryck in i spaavdelningen.

Lugn & ro
Vårt spa är ett spa för vila och återhämtning, och därför ber vi alla gäster om ömsesidig
respekt för varandra. Lördagseftermiddag är i regel mest bokade, och därför kan det
under den tiden vara lite mer folk i rörelse än vad det tex är under veckodagar eller
förmiddagar. Kontakta oss gärna om du vill ha information om när den mest lugna
tiden är under just din vistelse om du söker stillhet & tystnad i första hand. 

Kontakta vårt spa för bokning och vidare information: 
spa@klosterhotel.se       Tfn: 0143 13 000

Klosterspa


