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Feel Good Wellness arrangement

Mannen arrangement
Speciaal op de man afgestemd. U geniet van verschillende behandelingen die uitgevoerd worden door onze specialistes zoals een
verzorgende gezichtsbehandeling, lichaamsmassage en nog meer verwennerij. Vergeet de stress van alledag en laat u van top tot teen
verwennen.

Faciliteiten
Gezellig met een vriend of vriendin genieten van een dagje wellness? Kom tot rust in een van de behandelruimtes. Het Wellness Center
beschikt ook over een duo massage ruimte, wel zo gezellig. Daarnaast is er een aparte loungeruimte waar u op uw gemak een boek of
magazine kan lezen, genieten van de rust of bijpraten met uw vriend of vriendin. Naast de loungeruimte zijn er ook diverse tafeltjes
beschikbaar om te genieten van een gezonde, voedingsrijke lunch.
Het Aqua Center beschikt over een compact zwembad van 7 x 4 meter met dubbele jetstream, een sauna en een Turks stoombad.
In de algemene ruimtes van het Wellness Center en Aqua Center is het dragen van badkleding verplicht.

Openingstijden
Het Wellness Center is op maandag gesloten en op dinsdag tot en met zondag geopend van 09:30 tot 18:00 uur.

Dit arrangement is inclusief:
Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers
BABOR CLASSIC gezichtsbehandeling
55 minuten durende gezichtsbehandeling. afgestemd op uw persoonlijke huidbehoefte
verwennen wij haar met de producten uit de serie SKINOVAGE
Wellness lichaamsmassage
Voetmassage
Wellness lunch
Onbeperkt bruisend en plat water
Gebruik van Aqua Center, een compact zwembad van 7x4 meter met dubbele jetstream, een sauna en Turks stoombad
Gebruik van badjas en slippers
Gebruik van douchegel en shampoo
Parkeren in de verwarmde en beveiligde parkeergarage

Prijs: € 155,00 p.p.
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De prijs van dit Mannen arrangement in Noordwijk is geldig tot en met 31 december 2019.
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