
 

Start de vakantie bij Wu Wei 

 

2 happy hour dagen en fotoshoot 

 

 

Op dinsdag 5 en woensdag 6 juli organiseren we een grote fotoshoot bij Wu Wei. Voor de 

nieuwe versie van onze website en voor onze facebook pagina. 

 

Sta je graag met je mooie glimlach op onze homapagina? Of figureer je liever wat op de 

achtergrond? Of heb je het liefst dat enkel je voeten, handen of je rug de hoofdrol spelen...? 

 

In ieder geval hebben we speciale Happy Hour prijsjes voor de deelnemers 

 

3 uur toegang tot de wellness voor 34 euro voor 2 personen 

Een kookworkshop voor 40 euro voor 2 personen (dinsdag om 12 uur) 

Een lunch voor 25 euro voor 2 personen 

Een duo behandeling van 60 minuten voor 60 euro voor 2 personen 

Een zenworkshop van 60 minuten voor 16 euro voor 2 personen (woensdag om 16 uur) 

  

 

Snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt 

 

 

 

De ideale ontspanning tijdens de eerste weken van de vakantie 

Geslaagd en dus zicht op een lange mooie vakantie? 

 

Een paar herexamens en dus maar een paar weken om op krachten te komen? 

 

Kom in ieder geval eens zalig naar Wu Wei! Of je nu alleen wat wil wellnesse, graag eens een 

massage neemt of er eens een namiddag met een paar vriendinnen op uit wil. 

 

Of kom je het liefst met je ma of je lief om haar/hem te bedanken voor de geleverde 

inspanningen de afgelopen weken? Een top arrangement met een duobehandeling. 

 

4 formules naar keuze in een mooi aanbod 

 

Een korte break na de examens : 3 uur wellness, 22 euro/persoon (ipv 34)  

  

Een dag de stress vergeten : een dag ongelimiteerde wellness - een massage van 30 

minuten, 59 euro/persoon   

  

Een dagje wellness met vriendinnen : 3 uur wellness - begeleid saunaritueel - glaasje cava - 

vlaamse tapas, 39 euro/persoon (vanaf 6 personen) 

  

Een dagje wellness met een duo rug- of gelaatbehandeling, 74 euro/persoon (op basis van 2 

personen) 

  

Alle arrangementen zijn enkel boekbaar met minstens 1 persoon met een geldige 

studentenkaart en tot en met 20 juli 2016. 

 

 

 

www.wuwei.be 
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