
 

Persinformatie februari 

 

 

Februari is bij Wu Wei de verliefdenmaand.  

 

Met een paar mooie en aangepaste promoties. Van maandag 1 februari tot en met zondag 28 

februari 2016 is de wellness van Wu Wei de place-to-be om van uw relatie te genieten. Of van 

het gezelschap van een goede vriend of vriendin. 

 

 

Een dagje onbeperkt genieten met 2 van  onze badpakken wellness : 59 euro ipv 69 

euro. 

 

Drie  sauna's, een grote hammam, zwembad op 32 graden, dompelton, heetwaterbad, 

belevingsdouche, haardvuren, verschillende  plekjes waar het gezellig met 2 vertoeven is.  

Een pure wellness beleving waar binnen- en buitenbelevingen mekaar afwisselen. Tijdens het 

verblijf krijgt iedereen  een glaasje cava én een afrodisiaca toetje. 

 

 

Een hammamritueel voor 2 personen van 30 minuten voor 40 euro ipv 50 euro. 

 

Een scrub en een scrubhandschoen, een schaaltje warm water, een etherische olie naar keuze 

en een pakking naar keuze, dit zijn de ingrediënten die ons hammamritueel tot een intieme  

beleving maken. Het intens zuiveren van jullie  lichaam en geest staat hier centraal. Als een 

herboren mens -en met een munttheetje-  zal je onze hammam verlaten.  Rituelen naar 

keuze : Eucalyptus (verfrissend) - Rozen(verzachtend) - Chocolade (verstevigend) en 

Rhassoul (detox). Enkel mogelijk in combinatie met een spa toegang.  

 

 

Een kaarsmassage van 60 minuten voor 65 euro per persoon ipv 75 euro. 

 

Onmiddellijk nemen de olie van de druppelende kaarsen en de indringende geuren je  mee 

naar een andere wereld. Gebaseerd op de klassieke Zweedse massage  komt het lichaam via 

trage, verenigende bewegingen helemaal tot rust. Een weldadige ontspannende massage  

ideaal bij gespannen pijnlijke spieren, in drukke periodes, bij vermoeidheid en stress klachten. 

Samen hiervan genieten kan ook! En dit kan al dan niet in combinatie met een bezoek aan de 

badpakken wellness. 

 

 

Een Valentijn verwenning voor 2 voor 159  euro ipv 199 euro. 

 

Starten doen jullie met een  glaasje cava én een afrodisiaca toetje. Dan kunnen jullie de hele 

dag samen genieten van alle faciliteiten van de badpakken wellness. En het hoogtepunt is de 

Valentijn Duo rugbehandeling. Een uur met 2 samen in de massagecabine voor een 

combinatie van een chocoladepakking van de rug, een rozenscrub en een heerlijke  

rugmassage . 

 

En je kan samen ook lekkere chocolade-fruitspiesjes maken of onze lekkere Valentijn fondue 

bij reserveren (26 euro/persoon). Een heerlijke huisgemaakte bouillon waarin look en gember 

de hoofdrol spelen, vlees en vis en groenten vanuit de fusion keuken en toffe dipsausjes. En 

dat in een gezellige tête-à-tête in de spa of in het restaurant.                

  

 

Twee dagen genieten als verliefden voor 189 euro ipv 205 euro. 

 

Lekker slapen in een zalig bed in een ruime, heldere en comfortabele kamer. Ontdekken van 

ons verrassingspakket op de kamer (Een flesje cava en wat andere dingen om in de sfeer te 

geraken J) Rustig  wakker worden met een fijn ontbijtbuffet. Zowel de eerste als de tweede  

dag onbeperkt genieten van de wellness. 

 



 

Je kan dit arrangement ook boeken met de duo Valentijn behandeling inbegrepen : Een uur 

met 2 samen in de massagecabine voor een combinatie van een chocoladepakking van de 

rug, een rozenscrub en een heerlijke  rugmassage. Totale kostprijs is dan 279 euro ipv 325 

euro. 

 

Je kan ook een upgrade naar een suite nemen : 20 euro ipv 30 euro tijdens de maand 

februari. 

 

Op zaterdagen en feestdagen is er een meerprijs van 25 euro op al onze arrangementen met 

overnachting. 

 

  

 

Aanbiedingen geldig van 1.02.2016  tot en met 28.02.2016 
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