
Kerin verða 7 talsins og getum við því 
tekið á móti 14 manns á klukkutíma.

Það er í boði að fara einn eða tveir 
saman.

Það er ekkert aldurstakmark í bjórbað 
þar sem bjórvatnið er ódrykkjarhæft 
en bjórdæla er við hvert bað fyrir þá 
sem eru 20 ára og eldri.

Í bjórbaði liggur þú í stóru keri, sem 
fyllt er af bjór, vatni, humlum og geri.

Eftir 25 mínútur ferðu úr baðinu og í 
slökunarherbergi þar sem þú liggur í 
aðrar 25 mínútur.

HVERNIG VIRKAR BJÓRBAÐ?

Bjórböðin voru stofnuð 2015 af 
Ólafi Þresti Ólafssyni, 
Agnesi Önnu Sigurðardóttur, 
Sigurði Braga Ólafssyni, 
Ragnheiði Ýr Guðjónsdóttur, 
Birgi Guðmundssyni 
og Bruggsmiðjunni Kalda.

Sími: 699 0715 | 466 2505
Netfang: bjorbodin@bjorbodin.is

Sigurður Bragi, bruggmeistari Kalda
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Kerin verða 7 talsins og getum við því 
tekið á móti 14 manns á klukkutíma.

Það er í boði að fara einn eða tveir 
saman.

Það er ekkert aldurstakmark í bjórbað 
þar sem bjórvatnið er ódrykkjarhæft 
en bjórdæla er við hvert bað fyrir þá 
sem eru 20 ára og eldri.

Í bjórbaði liggur þú í stóru keri, sem 
fyllt er af bjór, vatni, humlum og geri.

Eftir 25 mínútur ferðu úr baðinu og í 
slökunarherbergi þar sem þú liggur í 
aðrar 25 mínútur.

Bjór gerið er notað á ýmsan hátt, það 
sem algengast er, er töfluform þar sem 
eiginleikar gersins nýtast mjög vel.
 
„Bjórbað“ þar sem er baðað sig í bæði 
ungum bjór og lifandi bjórgeri, án þess 
að sturta það af sér fyrr en einhverjum 
klukkustundum síðar, hefur afar öflug 
áhrif á líkamann og húð. Þessi meðferð 
er bæði mjög hreinsandi fyrir húðina 
og hefur einnig mjög jákvæð áhrif á 
heilsuna.

HVAÐ GERIR BJÓRBAÐ 
FYRIR ÞIG? 

Á veitingastað okkar munum við geta 
tekið 80 manns í sæti.

Þar verður boðið upp á ýmisskonar 
létta rétti og bjórtengdan mat.

VEITINGASTAÐUR

Einstaklingsbað: 4.900,-

Hjónabað: 9.000,-

Útipottur: 2.000,-

VERÐSKRÁÚTISVÆÐI

Á R S KÓ G S S A N D U R
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Hjá okkur er stórt útisvæði og frábært 
útsýni yfir Ólafsfjarðarmúlann, Hrísey 
og inn í Þorvaldsdalinn.

Úr gömlum húsgrunni frá 1918 verður 
stór útipottur með léttari bjórblöndu í 
fyrir stærri hópa.


