Prijslijst

Samen met Cenzaa zorgen wij met veel liefde voor uw huid en dagelijks verzorgingsritueel. Om uw behandeling
zo persoonlijk mogelijk te maken starten we met het bespreken van uw huidwensen. In onze salon werken wij
alleen met de beste producten van het 100% Nederlandse merk Cenzaa.

Openingstijden
Zwembad
ma.
10:00-22:00 uur
di. t/m zo.
08:00-22:00 uur
Saunaplein
ma. t/m zo.

10:00-22:00 uur

Dagentree
zonder hotelovernachting
Dagentree na 16:00 uur
zonder hotelovernachting
Zonnebank
Wellnesspakket (huur)
Badjas, handdoek en slippers

€ 12,50
€ 8,50
€ 5,00
€ 9,50

Toegang wellness
Als hotelgast bent u van harte
welkom om tussen de inchecktijd
15:00 uur en vertrektijd 11:00 uur
gebruik te maken van de
wellness.
Badkleding
In het zwembad is badkleding
verplicht, het saunagedeelte is
alleen zonder badkleding
toegankelijk. De dinsdag is
badkleding dag. Kinderen tot 18
jaar zijn van harte welkom onder
begeleiding.
Reserveren
Voor meer informatie of het maken van een reservering kunt u contact opnemen met de hotelreceptie. Dit kan
via telefoonnummer 0591-549131 of via info@hoteldehunzebergen.nl

Gezicht

Face Refresh

25 min.

Reiniging, dieptereiniging, masker, dag verzorging

Advanced Skincare

45 min.

€32,50
€47,50

Geurreis, reiniging, dieptereiniging, balance sensage, dag
verzorging, theeritueel

Impressions

60 min.

€60,00

Geurreis, reiniging, dieptereiniging, balance sensage, masker,
dag verzorging, theeritueel

Moments

85 min.

€87,50

Geurreis, reiniging, epileren wenkbrauwen, dieptereiniging,
balance sensage gelaat en armen, masker, dag verzorging,
theeritueel

Lichaam

Hotstone massage

25 min.
50 min.

€35,00
€62,50

Ontspanningsmassage

25 min.
50 min.

€35,00
€62,50

Body Scrub

30 min.

€ 29,50

Cocoon

30 min.

€ 32,50

Cocoon

50 min.

€ 59,50

Voetverwennerij

25 min.

€ 29,50

Body softpack

Body softpack inclusief voorbereidende scrub

Voetenbad, voetscrub & voetmassage

Body & soul droomreizen
Siwa Feelings

55 min.

€64,50

Tijdens deze lichaamsbehandeling reist u mee naar de
droombestemming Egypte. Geurreis, heerlijke rug scrub, geurende
kruidenpakking met verwarmde basaltstenen, hoofdhuidmassage,
bodycrème, theeritueel

Hawaiin Feelings

55 min.

€64,50

Traditionele lichaamsmassage uit Hawaï vol oude spirituele
tradities en rituelen. Geurreis, voetenbad, Lomi Lomi massage
achterzijde lichaam +/- 25 min., bodycrème, theeritueel

Himalaya Feelings

55 min.

€64,50

Sluit uw ogen en droom weg naar de Himalaya. Geurreis,
voetenbad, massage achterzijde lichaam met warme zoutbundels
gedrenkt in olie +/- 25 min., bodycrème, theeritueel

Losse modulen
tijdens behandeling los geboekt

Modelleren wenkbrauwen
Verven wimpers of wenkbrauwen
Verven wimpers en wenkbrauwen
Harsen bovenlip of kin
Harsen bovenlip en kin

Seizoensaanbieding
Ultieme ontspanning

€ 10,00
€ 10,00
€ 17,50
€ 7,50
€ 12,50

50 min.

€ 12,50
€ 12,50
€ 22,50
€ 10,00
€ 15,00

€ 37,50

Scrub van nek en schouders, massage van rug, nek en
schouders met verwarmde olie, verwarmde pakking voor de
rug, ter afsluiting een kopje koffie, thee of warme
chocolademelk in de serre
Alle geuren worden aangepast aan het seizoen

