Private Spa
Van onze spa kunt u heerlijk relaxed
genieten. Inclusief vier sauna’s.
Een saunapakket met badjas, slippers
en twee handdoeken horen daarbij.
Reserveer snel...

Brainlight massage
therapie
Onze volautomatische massagestoel
geeft u een heerlijke onstpanningstherapie met diverse programma`s
U zult ervan versteld staan wat deze
‘masseur’ allemaal kan!
Prijs vanaf
€ 7,00

De sauna’s zijn voor huisgasten van
09.00u tot 16.00u steeds per dagssesie
van een uur op reservering gratis te
gebruiken, gemengd en textiel-vrij.
Saunahanddoek beschikbaar. Kamerhanddoeken zijn niet toegestaan en
gebruik van slippers is verplicht.
De avondsessie is uitsluitend boekbaar
voor een ontspannen privébezoek
van twee uur.
Slippers 4,50 koop
Badjas 7,50 huur
Spa-Dagsessie
09.00u – 16.00u

60 min.
gratis

Spa-Privésessie

120 min.

Normale prijs is 55,50 p.p. voor huisgasten
geldt een flinke korting!

16.30u – 18.30u
19.00u – 21.00u
21.30u – 23.30u
60 minuten sauna

€ 26,50
€ 26,50
€ 26,50
€ 17,50

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

De Lange Man
Wellness

Tijdens uw verblijf kunt u bij ons
genieten van onze wellness. Hier vindt
u naast finse sauna, infraroodcabine,
een Himalaya zoutsauna en turksstoombad ook enkele fijne
rustplaatsen.
Ook kunt u gebruikmaken van een
heerlijke Brainlight massage-therapie.
Reserveer bij de receptie een van de
ontspanningsbehandelingen en u zult
zich weer heerlijk fit en vooral lekker
relaxed voelen.
Wij wensen u een relaxed verblijf,
De Lange Man.

De Lange Man
Massage’s

Verwen massage’s
Ontspannende been massage
Maakt voeten en benen lekker soepel
20 minuten
€ 31,50
Verwen massage
Uw rug en nek zijn u eeuwig dankbaar
35 minuten
€ 39,50

Hotstone massage’s
Beleef het échte wellness-gevoel van
onze natuurlijke verwarmde stenen
Hotstone basic
Nek en rug
30 minuten

€ 39,50

Hotstone extra
Nek, rug en bovenbenen
45 minuten

€54,50

Hotstone royal
Nek, rug, armen, benen en voeten
60 minuten
€ 69,50

Relax-lichaams massage
Verwent uw rug, armen en benen
55 minuten
€ 59,50

Onze natuurlijke
Chi massageoliën

Anti stress olie massage
Genieten met warme aroma-olie
60 minuten
€ 65,50

Forst Walk
grove den, rozemarijn, koriander,
gember, tijm, jeneverbes, lavandin en
mirte

Kinder massage
Kinder massage
Speciaal voor kids tot 12 jaar
20 minuten
€ 31,50
Onze massage’s zijn uitermate
geschikt ter ontspanning.
Wij voeren geen medische
behandelingen uit.

Harvest Time
lavandin, nootmuskaat, ylang-ylang,
kaneel, gurjum, patchouli en grove
den
Sea Breeze
engelwortel en verschillende
citrusoliën
Davos
grove den, eucalyptusolie, akker- en
pepermuntolie

