TRADITIONELE THAISE MASSAGE

0,5 uur

1 uur

1,5 uur

De al meer dan 2500 jaar oude massage techniek die gebruik
maakt van drukpunten in het lichaam. Verhelpt en voorkomt
lichamelijke en geestelijke klachten en stimuleert de
bloedsomloop. Zorgt voor veel nieuwe energie en mentale
frisheid.

Tarieven Traditionele Thaise Massage

28,-

45,-

-

28,-

45,-

-

-

55,-

-

-

-

80,-

ONTSPANNING MASSAGE
Even heerlijk ontspannen met deze massage. Een traditionele
massage, waarbij het lichaam zacht wordt gemasseerd met
warme olie. Zeer ontspannend en goed voor de bloedsomloop.

Tarieven Ontspanning massage

SÂAI LOM MASSAGE
Een heerlijk ontspannen massage met speciale Thaise
massageolie. Deze heerlijk ruikende olie heeft een kalmerende
werking op spanning en stress en een heilzame werking op een
droge huid.

Tarieven Sâai Lom massage

HOT STONE MASSAGE
Door middel van ‘’hot stones’’ krijgt u een heerlijke warmte
massage. De warmte en de druk van de stenen dringen tot diep
door in uw spieren en zorgen er voor dat alle spanningen uw
lichaam verlaten. U zult verder met behulp van de stenen en
olie verder los gemasseerd worden. Ontspanning en nieuwe
energie zullen u tegemoet komen.

Tarieven Hot Stone massage

Van onze massages kun je ook met zijn tweeën genieten in onze duo-kamer (prijs per persoon). Als duo krijg je 5% korting. Bij massages
vanaf 2 uur krijg je ook 5% korting. Wij bieden géén erotische massages aan.

KRUIDENSTEMPEL MASSAGE

0,5 uur

1 uur

1,5 uur

Een heerlijke Oosterse dieptemassage. U wordt gemasseerd
met warme kruidenbuiltjes die een krachtige helende werking
op uw lichaam zullen hebben. De kruiden in de builtjes hebben
een reinigende, activerende en ontspannende werking.
Overweldigend, kruidig en ontspannend!

Tarieven Kruidenstempel Massage

-

-

80,-

28,-

-

-

28,-

-

-

28,-

-

-

VOETMASSAGE
Voeten zijn een erg belangrijk onderdeel in de energiedoorstroming van het lichaam. Deze massage verbetert de
bloedsomloop, stimuleert de zenuwbanen en zorgt voor een
grote ontspanning op lichamelijk en geestelijk gebied.

Tarieven Voetmassage

HOOFD-, NEK- EN SCHOUDER MASSAGE
Speciﬁek gericht op het verhelpen of voorkomen van
vastzittende spieren en/of gewrichten in het bovenste gedeelte
van uw lichaam.Deze massage versnelt de bloedsomloop en
zorgt voor een snelle afvoer van afvalstoﬀen.

Tarieven Hoofd-, nek en schouder massage

ANTI-MIGRAINE MASSAGE
Deze massage is gericht op het verminderen van de stress en
spanning die migraine kunnen veroorzaken. Ook heeft het een
heilzame werking op mensen met slaapproblemen.

Tarieven Anti-migraine massage

Van onze massages kun je ook met zijn tweeën genieten in onze duo-kamer (prijs per persoon). Als duo krijg je 5% korting. Bij massages
vanaf 2 uur krijg je ook 5% korting. Wij bieden géén erotische massages aan.

