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Massages 

 

Ontspanningsmassages 

o 25 minuten  €31,- 

o 40 minuten  €44,50 

o 55 minuten  €55,- 

 

Hotstonemassages 

o 25 minuten  €32,- 

o 40 minuten  €45,50 

o 55 minuten  €56,- 

 

Lomi-Lomi massages 

o 25 minuten  €34,50 

o 40 minuten  €56,50 

 

Soapstone massages 

o 40 minuten  €46,50 

o 55 minuten  €56,50 

 

Kaarsmassages  

o 25 minuten  €33,- 

o 40 minuten  €46,50 

o 55 minuten  €57,- 

 

Mix massages 

o 40 minuten  €48,50 

o 55 minuten  €61,50 

 

Gelaatmassages 

o 15 minuten  €22,50 

o 25 minuten  €29,50 

 

Gelaatmassages met hotstone 

o 15 minuten  €23,50 

o 25 minuten  €30,50 

 

Hoofdhuidmassage  

o 15 minuten  €15,- 

 

Handmassage 

o 15 minuten  €14,50 

 

Voetmassage 

o 15 minuten  €17,50 

 

Pincement  

o 15 minuten  €20,- 

 

 

 

Gelaatsbehandelingen 

 

Gelaatsbehandeling 

o 25 minuten 

 €32,50 

o 40 minuten  €46,50 

o 55 minuten  €56,50 

 

Gelaatsbehandeling met hotstone 

o 40 minuten  €47,50 

o 55 minuten  €57,50 

 

Hamam behandelingen  

 

o 25 minuten  €35,- 

o 40 minuten  €48,50 

o 55 minuten  €63,50 

o 70 minuten  €74,50 

 

Rasul 

In onze originele rasul ruimte kan men 

van oorsprong een oriëntaals bad 

ritueel ondergaan. Er staan 

verwarmde mozaïek betegelde 

stoelen. Er is een sterrenhemel uit 

“Duizend en een nacht”. U krijgt een 

pakking naar keuze van ons mee. 

Onder invloed van de aangename 

warmte in de rasul ruimte worden de 

werkzame stoffen en mineralen van de 

pakking soepel in de huid 

opgenomen. Aan het eind van het 

ritueel begint het te “regenen”, zodat 

u de pakking er af kunt spoelen.  

 

Keuze uit: aardbei, kokos & chocolade 

pakking.   €19,50 
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Peeling/pakkingen 

 

o 25 minuten 

 €32,50 

o 40 minuten  €44,50 

Keuze uit: aardbei, kokos, 

chocolade & olie pakking 

 

Kids Wellness 

 

Ariél  

o 25 minuten  €22,50 

(gelaatsbehandeling) 

 

Jasmin 

o 40 minuten  €32,50 

(nagelslakken, gelaatsbehandeling & 

make-up) 

 

Belle/Zwieber 

o 25 minuten  €24,50 

(hamam behandeling) 

 

 Boets 

o 25 minuten  €22,50 

(ontspanningsmassage) 

 

Dora & Diego 

o 40 minuten  €28,50 

 (hamam behandeling) 

 

Hand & voetverzorging 

 

Handverzorging  €29,50 

 

Voetverzorging  €39,50 

 

Harsbehandelingen 

 

Wenkbrauwen  €7,50 

Bovenlip   €7,50 

Kin    €7,50 

Bovenlip & kin  €13,50 

Armen   €19,50 

Oksels    €14,50 

Onderbenen   €19,50 

Bovenbenen   €19,50 

Rug    €25,50 

Borst    €19,50 

 

 

 

Extra’s  

 

Epileren    €7,50 

Verven wenkbrauwen  €7,50 

Verven wimpers   €7,50 

Onzuiverheden verwijderen €9,50 

Nagelslakken   €5,-  

Make-up    €7,50 

 

Speciale behandeling 

 

Aromasoul 

o 90 minuten             €79,50 

(ontspanningsmassage & 

gelaatsbehandeling)  

 

 

 

 

 

 

 
 


