WELLNESSAANBOD

Test onze Baïja Paris-producten! Cosmetica om uw emoties te prikkelen …
• MASSAGE « KONINKLIJK FESTIJN » 			

± 55 min			

95 €/p.

Ontspannende massage met overheerlijke geuren van gekarameliseerde honing. Halfdroge olie om de
huid dagelijks comfortabel en soepel te houden.

• MASSAGE « ZOMER IN SYRACUSE »			

± 55 min			

95 €/p.

Geniet van een rustgevende massage met halfdroge amandel- en sesamolie, omhuld door de frisse,
subtiele en dromerige geuren van Siciliaanse oranjebloesem.

• MASSAGE « HAMAM »					

± 55 min			

99 €/p.

± 45 min			

69 €/p.

± 70 min			

109 €/p.

± 120 min			

185 €/p.

Ontspannende massage met arganolie en geuren van eucalyptus

• GEZICHTSVERZORGING « GRANAATAPPEL »
Een zuivere en frisse huid, een glanzende en pure teint

• « OP ONTDEKKING’ »					
Lichaamsscrub gevolgd door een massage Koninklijk festijn

• « ANCESTRAL RITUAL »					

Lichaams- en gezichtsverzorging Ancestral Ritual – Scrub, lichaamspakking, lichaams- en
gezichtsmassage. Uw huid wordt perfect gezuiverd, gereinigd en ontzettend zacht.

Geniet van dit moment voor u !

Onze verzorgende behandelingen worden enkel op afspraak aangeboden. Al onze verzorgende behandelingen en massages worden als duobehandelingen aangeboden, in onze speciaal ontworpen duocabine. Hotelgasten die voor een verzorgende behandeling hebben gekozen
krijgen gratis toegang tot de wellnessruimte. Voor personen die niet in het hotel verblijven, kost de toegang tot de wellnessruimte € 19/2 u
in plaats van € 29.
De aangegeven tijd voor de massages en verzorgende behandelingen omvat uw tijd in onze cabines, de tijd van de verzorgende behandeling
en/of massage en een douche indien deze in het gekozen programma voorzien is. Badjas en pantoffels zijn in het tarief inbegrepen. De minimumleeftijd om verzorgende behandelingen of massages te reserveren is 16 jaar.
Gelieve u 15 minuten voor uw afspraak aan de receptie van het hotel te melden. Onze medewerkers begeleiden u naar de wachtzaal en de
kleedkamers van onze wellnessruimte.

www.MYHOTEL.be

