Asiatisk wellness i Ni’mat Massage og Spa
Dybe farver pryder væggene, Buddha-figurerne maner til ro, lækker musik fylder ørerne,
og den rolige atmosfære, der giver et emotionelt indblik i østens mystik, inviterer til
komplet afkobling og pleje af krop og sjæl.
På Hotel Kong Arthur finder man Københavns største spa, Ni’mat, der byder på wellness i
verdensklasse baseret på asiatiske traditioner. Så snart man træder ind ad døren, mærker
man stemningen: En uspoleret ro, bløde toner og afslappende dufte imødekommer én, og i
foyeren tager indehaver Heidi Østerby eller et af familiemedlemmerne imod. Efter en kop
ingefærthe og en behagelig samtale venter lige den behandling, man ønsker.
Personlige ambitioner
Ni’mats mange forskellige former for massage og spabehandlinger bygger på asiatiske
traditioner, hvor pleje af krop og sjæl er i fokus, og hvor massage og spa er noget, man
gør sammen som familie. Disse traditioner har Heidi taget med til Danmark efter mange og
længerevarende ferier i Asien og især Indonesien gennem snart to årtier. Heidi fik idéen
til Ni’mat for godt 15 år siden, for som hun siger, så ville hun gerne give København et
åndehul, hvor man rigtig kan blive forkælet, som hun selv har oplevet det på sine rejser.
- De oplevelser, vi giver til vores gæster, tager altid udgangspunkt i, hvad jeg selv kan lide,
og hvordan jeg selv vil nyde sådan en oplevelse. Her tænker jeg ikke kun på helheden af
vores behandlinger, men i særdeleshed også på alle de små detaljer, som gør vores
behandlinger til en helhed svøbt i atmosfære og personlighed, fortæller indehaver af
Ni’mat, Heidi Østerby.
Stærkt samarbejde
Det er 13 år siden, Heidi første gang slog dørene op for Ni’mat, hvor de i mange år havde
til huse i Købmagergade. Men i 2012 var det på tide at udvide konceptet, hvorfor Ni’mat i
maj flyttede ind i Hotel Kong Arthurs 850 m2 store spaområde, hvormed Ni’mat blev
Københavns største spa. Ni’mat og Hotel Kong Arthur arbejder nu sammen om at tilbyde
spabehandlinger af meget høj kvalitet til både københavnere, som det oprindeligt var
Heidis drøm, og til gæster på både business og pleasure.
- Ni’mats tilstedeværelse betyder, at vi kan give vore kunder spahandlinger af meget høj
kvalitet. Vi tilbyder to koncepter: ”Meet & Treat” – en mødepakke til konferencegrupper
og ”Business & Pleasure”, der er et tilbud med massage inklusiv til den travle
forretningsmand. En ½ times massage i rolige omgivelser kan give en afstresning, der er
næsten umulig at opnå på andre måder, siger Chief Operational Officer Helle Bisholm.
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