LUXE - MASSAGES
HOTSTONE-MASSAGE

(75 min)

85,00 €/pp

Hotstone massage is een behandeling met warme basaltstenen die het lichaam
totaal ontspant. De warmte, afkomstig van de stenen, geeft een diepe relaxatie.
Deze massage wordt aangeraden bij
stress, spier- en gewrichtsproblemen,
rug-en nekklachten, spanningen, ...
Kortom alle klachten van ons druk leven
verdwijnen als sneeuw voor de zon !

KRUIDENSTEMPELMASSAGE

(60 min)

85,00 €/pp

Dit is een Oosterse massage.
Met een kruidenstempelmassage kiest u voor een reinigende, ontgiftende,
activerende en tegelijk ontspannende massage.
Is ideaal voor wie gespannen, moe of
opgebrand en lusteloos is.
Je lichaam ontspant, wordt gereinigd
en zorgt ervoor dat er nieuwe energie
vrijkomt.
Kortom een weldaad voor lichaam en
geest !

KOKOSOLIE-MASSAGE

(60 min)

80,00 €/pp

Kokosolie is een waar wondermiddel.
Het ruikt heerlijk en bevat essentiële oliën en krachtige anti-oxidanten die
super gezond zijn.
Deze olie heeft een heilzame werking
voor vermoeide en pijnlijke spieren.
Ze hydrateert de huid en verzacht
rimpels.
Hop naar een jeugdige uitstraling !

KAARSMASSAGE

(60 min)

80,00 €/pp

Van zodra de warme druppels op je lichaam druppelen en de bedwelmende
geuren tijdens de massage vrijkomen .... is het GENIETEN !

Deze massage werkt ontspannend,
hydraterend, herstellend en verstevigend.
Geeft een heerlijke warme dieptewerking
voor spieren en botten
Dit ritueel creëert een gevoel van
cocooning en laat je volledig ontspannen.

OORKAARSEN BEHANDELING INCL. GELAATSMASSAGE
(45 min)

65,00 €/pp

Een oorkaarsbehandeling is een Indiaanse ontspanningsceremonie die een
zuiverend effect heeft vooral in oor en hoofdgebied. Bovendien geeft deze
ceremonie een heerlijk gevoel van ontspanning. Een zeldzame gewaarwording
van geluk en geborgenheid.

Gebruik van oorkaarsen draagt bij aan
de hygiëne en de gezondheid van het
oor.
Aan te raden bij beginnende verkoudheid, keelpijn, sinusitis, hoofdpijn en
migraine.

Al onze massages worden afgewerkt met verwarmde doekjes.



Al onze massages kunnen al dan niet in combinatie met een scrub
verkregen worden en eveneens zonder saunabeurt worden gereserveerd.



Al onze massages zijn steeds mogelijk in duo. (vermelden bij reservatie)



Al onze verzorgingen zijn ook verkrijgbaar als cadeaubon.

JOUW SAUNA EN WELLNESSMOMENT ...

Welkom,
Tot rust komen in onze wellness...
Hier kan je zorgeloos genieten en ontspannen in een
prachtige, hygiënische en professionele omgeving.
Maak zelf je keuze uit onze aanbiedingen:
een totaal verwenarrangement, een ontspannende
sauna of een heerlijke beauty-behandeling.
Heb je vragen?
Wij staan steeds klaar voor bijkomende informatie.
Wij wensen je nog een heel aangenaam verblijf.
Het Wellness-team.

