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Albatross SPA & Fitness
Albatrossen er den fuglen i verden med størst
vingespenn. Den har en unik evne til å seile med
vinden. Albatross SPA & Fitness ved golfbanen i
Sveio er et eksklusivt og delikat nærings-, konferanse- og spasenter som ligger i Sveio- en region
som er også er i medvind. Det moderne bygget
inneholder kontorer, kurs- og konferanseavdeling
samt spa og treningsavdeling. Materialvalgene
er av den eksklusive sorten, og bygget har vannbåren varme.
Bygget som er ført opp av Stordfirmaet W Engelsen
Eftf AS, er på hele 1.900 kvadratmeter, og er arkitektonisk utformet slik at det lett kan bygges på både i
høyden og på sidene. Teleconsult AS er tiltakshaver
og administrerende direktør Thor Jostein Jacobsen,
ønsket foruten å skape en arena for velvære, et sted
hvor kreative ideer kan skapes, og et tidsriktig konferansesenter i tilknytning til golfbanen i Sveio.
Bygget har en maritiminspirert design, og inneholder et stort konferansesenter som egner seg
ypperlig til alt fra bedriftskonferanser til bryllup.
Lokalene er meget tiltalende med luftige konferanserom, og særdeles smakfull design. Her er det
brukt en fin miks av sorte mosaikk- fliser og større
fliser. Det er golfinspirert fotokunst på veggene, og
flotte gulv med heltrestav eller parkett. I konferansesalen har gulvet nedfelt golfornamenter i kroatisk
tømmer. Storskjermer som kan kobles til PC letter
konferansedagen for foredragsholdere. Skal lokalene brukes til større selskap kan kurs- og konferanseavdelingen slås sammen til et stort rom med
kapasitet til 130 middagsgjester. Bygget har også bar
med alle rettigheter, og er egnet til utleie.
Lobbyen er skiferbelagt. Her er resepsjon, og
inngang til spaavdelingen. Albatross SPA og Fit-
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ness tilbyr mange velværstilbud for regenerasjon
og god helse. På spaavdelingen har man kvalifisert
personell som tenker holistisk i en beroligende atomsfære. I tillegg til fire behandlingsrom finner man
sauna, massasjebad, rhaousoul- en kombinasjonsbehandling bestående av leirmaske og behagelig
dampbad, samt stillerom i spaavdelingen. Manikyr
og massasje hører også til et velværssenter i 2008,
og tilbys selvsagt ved Albatross SPA & Fitness.
- Søker du tilpasset trening tilbyr Albatross SPA &
Fitness personlig trener som kan veilede og motivere deg til bedre form. Trening og velvære er et
satsingsområde for Albatross SPA & Fitness, og det
er planlagt en utvidelse av treningsavdelingen med
200 kvadratmeter, slik at man totalt får 400 kvadratmeter forbeholdt fitness. Noe som medfører at
næringsavdelingen i annen etasje også vil bli utvidet, forteller Thor Jostein Jacobsen i Teleconsult.

Administrerende direktør i Teleconsult AS, Thor Jostein Jacobsen.

- Næringsavdeling består av moderne kontorlandskap, og enkelte cellekontorer. Foruten oss i Teleconsult er Acta Finans,Arono, Diptel, en frilansjournalist,
Teletekno og et finanskontor del av arbeidsmiljøet
her som består av ca 30 arbeidsplasser, sier Thor
Jostein Jacobsen i Teleconsult.
For dem som ønsker topp spabehandling og gode
treningstilbud, eller ønsker å leie tidsriktige lokaler
til konferanse eller selskap sjekk: albatrossenter.
no eller ta kontakt på tlf. 5200 3530, avslutter Thor
Jostein Jacobsen i det han sender en drømmende
bikk utover golfbanen. Kanskje klarer han en albatross i kveld.
Albatross er et uttrykk innen golf for å slå ballen i
hullet på tre slag under hullets par. Dette gjøres på
et par 5-hull ved å slå ballen i hullet på to slag, eller
på et par 4 hull ved å slå Hole in one. Albatross på
Par 5 ansees vanligvis for å være vanskeligere enn
Hole in one på Par 3. (Kilde: wikipedia.)

Albatross Senter:
+ 47 52 00 35 30
Albatross Konferanse: + 47 52 00 35 30
Albatross SPA & Fitness: + 47 52 00 35 40 (41)
E-post: post@albatrossenter.no
Besøksadresse: Leitevegen, 5550 Sveio (ved Sveio Golfpark)

