Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug
Prijs overzicht 2018
Tarieven Sauna gebruik
Entree volwassene
Vroege vogel entree (tot 12.00u van ma. t/m vr.)
Avondtarief na 17.00 uur (van zo. t/m do.)
Kinderen 4-12 jr. (tot max. 20.00u welkom)

Tarieven sauna benodigdheden
€
€
€
€

28,50
23,50
21,19,50

Sauna abonnementen
10-badenkaart
10-badenkaart 66+
Maandkaart
Maandkaart verlenging (binnen 14 dagen)
Kwartaalkaart
(Avond: na 17.00 uur € 200,-)
Jaarkaart
(Avond: na 17.00 uur € 710,-)
Duo-jaarkaart (2pers. woonachtig op zelfde adres)
Duo-avond jaarkaart na 17.00u

€ 220,€ 170,€ 130,€ 110,€ 295,€ 950,€1650,€1265,-

Gezichtsbehandelingen
BeautyLicious (30 min)
BeautyLicious Super de Luxe (70 min)
Dieptereiniging onzuivere huid (50 min)
Anti Aging (40 min)
MenCare Basic (30 min)
MenCare Super de Luxe (70 min)

€ 29,50
€ 62,50
€ 43,50
€ 43,50
€ 29,50
€ 62,50

Diverse badjassen, baddoeken en badslippers
te koop aan de balie! Sauna de Heuvelrug slippers

€ 5,-

Sport- of ontspanning Massage (ook zonder sauna bezoek!)
Deel- of voetmassage
Hotstone Massage
Hotstone Total Body
Volledige Massage
Uitgebreide Massage
Hoofdhuidmassage

(25 min)
(40 min)
(60 min)
(50 min)
(80 min)
(30 min)

€
€
€
€
€
€

29,50
48,50
62,50
49,50
73,50
29,50

Manicure Basic, 30 min
Manicure de Luxe, 50 min

€ 29,50
€ 43,50

Pedicure
Likdoorn of ingegroeide nagel verwijderen
Pedicure, 40 min

€ 14,50
€ 37,50

Cosmetische voetverzorging
€ 48,50
€ 68,50

Voetverzorging Basic, 30 min
Voetverzorging de Luxe, 50 min

€ 29,50
€ 43,50

THALGO Specials & Spa Rituelen

Modules gezicht
Epileren
Wimpers of wenkbrauwen verven
Wimpers en wenkbrauwen verven
Bovenlip of kin harsen
Bovenlip en kin harsen

€ 3,50 (XL)
€ 4,75
€ 9,25

Manicure

MCeutic; huidverbetering
MCeutic 35 min
MCeutic 55 min

Badlaken (bruikleen)
€ 2,20 (M)
Badjas
(bruikleen)
Badset: badjas en groot+klein badlaken

€ 14,50
€ 14,50
€ 19,50
€ 14,50
€ 19,50

Stressless; Body & Face behandeling (50 min)

Polynesia; Ultiem Spa Ritueel (60 min)

Lichaamspakking
Pakking naar keuze incl. scrub (55min)

€ 49,50

Ontharen
Bikinilijn harsen
Onderbenen harsen
Rug/schouders harsen
Oksels harsen

€ 56,50

Seizoensolie pakking voor het gehele lichaam met tijdens
het inwerken van de oliepakking een gezichtsbehandeling
met hoofdhuidmassage

€ 66,50

Bodyscrub met kokos, witzand, zeezout en vanille, unieke
“handsfree” massage van de achterkant van uw lichaam,
hot-sand stempelmassage, en een hydraterende parelmoer glansolie
(Ook in Luxe uitvoering 100min. €96,50)

€ 27,€ 34,50
€ 36,€ 27,

Ottoman Hamam & Ghassoul

Nova Vital; Ontslakken & Ontspannen (70 min)

€ 76,50

Detox ampul voor ondersteunende werking voor reiniging van
binnenuit, algenpakking, algenmasker. Na het inwerken van de algen
een heerlijke hoofdhuidmassage. De behandeling wordt afgesloten
met een afvalstoffen-afvoerende lichaamsmassage met bodylotion

Hamam, 20 minuten
Hamam, 40 minuten
Hamam, 60 minuten
Ghassoul (±20min.)

€ 31,50
€ 51,50
€ 71,50
€ 12,95

Indoceane; Luxe Spa Ritueel (80 min.)

Snelbruiner (max) 12 minuten

€ 8,-

regenerende zachtheid wikkelt (TIP: ook in 110 min. voor € 119,50)

€ 89,50

Zoet-zoute bodyscrub met Lotus, bruine suiker, zeezout en etherische
oliën uit het Middellandse Zeegebied. Na de scrub een ontspannende
diepwerkende Indiase massage van het hele lichaam. Tot slot een
zijdezachte Lotuspakking welke het lichaam in een herstellende en

Prijswijzigingen voorbehouden 2018

Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug
Arrangementen 2018
Onze PUURste arrangementen:
Bij reservering van een PUURarrangement kunt u voor
slechts € 8,50 de Ghassoul beleving bijboeken.
Puur Basis Arrangement

€ 59,75 p.p.

(1 behandeling naar keuze)

Entree, welkomstdrankje met uitleg faciliteiten,lunch of
dagschotel, gebruik scrub/shampoo en
keuze uit:
- Hamam kennismaking 20 min.
- Deelmassage 25 min.
- BeautyLicious gezichtsbehandeling 30 min.
Puur Verwennen Arrangement

€ 92,50 p.p.

(2 behandelingen naar keuze)

Entree, welkomstdrankje met uitleg faciliteiten, lunch of
dagschotel, gebruik scrub/shampoo en
keuze uit:
- Hamam de Luxe 40 min.
-Volledige massage 50 min.
-Gezichtsbehandeling 50 min.
keuze uit:
- Voetverzorging Basic 30 min.
- Manicure Basic 30 min.
- Relax & Go; oliepakking met massage 20 min.

Puur Samen (DUO) Arrangement
(alles samen en tegelijk, per 2 personen te boeken)

Entree, welkomstdrankje met desgewenst een
rondleiding of uitgebreide uitleg wellness faciliteiten,
lunch- of dagschotel, vrij gebruik scrub/shampoo
+
Duo gezichtsbehandeling van 40 minuten
+
keuze uit:
- Ghassoul Ritueel 25 min.
- Relax & Go; oliepakking met massage 20 min.
keuze uit:
- Deelmassage 25 min.
- Hamam kennismaking 20 min.

€ 99,50 p.p.

Voordeel Arrangementen:
Heuvelrug SPECIAL!
Entree, welkomstdrankje, lunch- of dagschotel
Dagelijks te reserveren voor € 34,50
zondag t/m donderdag na 16.00 uur

€ 31,50

Vrienden arrangement € 39,50 p.p. (v.a. 2 pers.)
Entree, lunch of dagschotel en keuze uit
Ghassoul of Snelbruiner
Partner arrangement € 64,50 p.p. (per 2 pers.)
Entree, welkomstdrankje, lunch of dagschotel,
badset, keuze uit:
- duo gezichtsbehandeling 30 min.
of duo oliepakking 30 min.
- Ghassoul of snelbruiner
(10% korting op bijboekingen)

Dagje Zorgeloos genieten € 69,50 p.p.
* Vr t/m zo toeslag € 5,-

Entree, koffie met gebak, lunch of dagschotel,
keuze uit:
- Hamam de luxe 40 min.
- Gezichtsbehandeling 50 min.
- Volledige massage 50 min.
Goede Doelen arrangement € 85,- p.p.
Incl. € 10,00 voor ons goede doel ‘Stichting 4 Life’

Entree, drankje, badset, lunch of dagschotel,
snelbruiner, keuze uit:
- Hamam de luxe 40 min.
- Volledige massage 50 min.
- Gezichtsbehandeling 50 min.

2-daags Basis arrangement (per 2 pers.)
Toegang sauna eerste dag, welkomstdrankje, lunch of
dagschotel, overnachting in Boshotel of Hotel van der
Valk (Veenendaal)**
U ontvangt daarnaast een voucher met 50% korting op
de entree voor uw eerst volgende sauna dag
Uw weekend completer maken ?
Kies zelf uw behandelingen uit en stel zo uw eigen
2-daagse wellness uitje samen

€ 82,50 p.p.
** toeslag Hotel van der Valk €10,- p.p.

