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Ben je met 2, heb je een dagje tijd en wil je je eens goed laten verwennen? En heb je het 

nodig... om na een lang werkjaar de stress uit het lijf te krijgen? 

 

Het ultieme middel om weekend- of vakantiemigraine te voorkomen. Boekbaar tot en met 31 

augustus 2016. 

 

   

 
 

 

De Provence in Kortrijk 

 

En dagje ongelimiteerd profiteren van de zomers sfeer in – en aan de rand van het zwembad. 

Af en toe eens een saunaatje. Bij slecht weer de warmte van de hammam en de houtvuren. 

En een lekker glaasje cava met een toets van onze homemade gember siroop  (of een niet 

alcoholisch alternatief). Zuiderser kan niet 

 

Een dag ongelimiteerde wellness 

Een glaasje cava met gember siroop 

34 euro/persoon ipv 50 euro 

  

 

Weg met de stress, laat de vakantie komen. 

 

Naast het dagje wellness en de gember cava is er ook een uur tijd voor een schitterende anti-

stress massage. Van kop tot teen over nek, schouders, rug en benen word je onder handen 

genomen. De zorgen worden je als het ware uit het lijf gewreven. 

 

Een dag ongelimiteerde wellness 

Een glaasje cava met gember siroop 

Een anti-stress massage van 60 minuten 

99 euro/persoon ipv 125 euro 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Omdat het gelaat ook wat wil. 

 

Naast het dagje wellness, de gember cava én de anti-stress massage wordt ook je gelaat 

aangepakt. Een schitterende verzorging met dode zee mineralen die de huid reinigen, voeden 

en hydrateren. Ga met een stralende huid de vakantie in. En om volledig te ontstressen wordt 

het gelaat ook nog gemasseerd. 

 

Een dag ongelimiteerde wellness 

Een glaasje cava met gember siroop 

Een antistress massage van 60 minuten 

Een duo gelaatsbehandeling van 60 minuten met gelaatsreiniging en gelaatsmassage. 

154 euro/persoon ipv 185euro 
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