
 

Persinformatie mei – juni  

 

Geniet van de lente bij Wu Wei. En ontdek de geur die het beste bij jou past. 

 

Maak gebruik van de lange dagen om ook eens een dag lang te genieten van de wellness bij 

Wu Wei. We hebben een paar leuke arrangementen op een rijtje die een verblijf nog 

aangenamer zullen maken. Bij alle behandelingen  kan je kiezen welke geur het beste bij jou 

past. En je krijgt ook nog eens 10% korting op de aankoop van verzorgingsproducten. 

 

De geuren van Wu Wei 

 Limoen & Salie 

 Lotus & Kastanje 

 Hibiscus & Vijg 

 Ananas & Perzik 

  

Alle arrangementen kunnen ook als cadeau gekocht  worden voor moeder-  én vaderdag als 

ze opgenomen worden voor 30  juni 2016. En al wie een cadeaubon koopt krijgt zelf ook nog 

een voucher ter waarde van 5 euro om zelf eens  te komen genieten. 

 

Day Spa. Een leuke korting  op een ganse dag wellness (ongelimiteerd tussen 11 en 

22 uur) :  32 euro/persoon ipv 44 euro. 

  

Me Time of We Time. Een ganse dag wellness én een lichaamsmassage of een 

gelaatsverzorging van 60 minuten voor  94 euro/persoon ipv 99 euro. En een 

korting bon van 10% op aankoop van verzorgingsproducten. 

 

 

   
 

Een ganse dag wellness in combinatie met een lichaamsmassage gebaseerd op de 

klassieke  Zweedse massage. Het lichaam komt via trage, verenigende bewegingen helemaal 

tot rust. Een weldadige ontspannende massage  ideaal bij gespannen pijnlijke spieren, in 

drukke periodes, bij vermoeidheid en stressklachten. 

Een gelaatsverzorging kan ook. Tijdens de reiniging krijgt de huid een ware hydratatie boost 

met de hulp van een complex van 21 verschillende mineralen, wordt het huidoppervlak 

geëgaliseerd, verzacht en vervagen lichte lijntjes. Bij een kennismaking geven we als extra 

een gelaatsadvies. De deugddoende gelaat, hals en decolleté massage (30 minuten) maakt 

deze behandeling tot een compleet verzorgings- en verwenningsmoment 

 

Met twee samen genieten van lichaamsmassage en/of gelaatsverzorging  in een duo cabine 

kan ook!  Aan het einde van de massage wordt de huid nog extra gevoed voor de intense 

zonnestralen met een body lotion met geur van jouw keuze. En je krijgt een korting bon van 

10% op aankoop van een verzorgingsproduct. 
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Only We Time. Een ganse dag wellness, een lichaamsmassage of gelaatsverzorging 

van 60 minuten, 2 uur privé sauna én een body scrub voor119 euro/persoon (op 

basis van 2 personen) ipv 162 euro.En een korting bon van 10% op aankoop van 

verzorgingsproducten. 

 

 

   
   

 

Een ganse dag met 2 ongelimiteerd  genieten van de badpakken wellness. Twee  uur hiervan 

is volledig privé op het dakterras. Je kan languit genieten van het zalig warme water in 

het  Japanse bad. Je krijgt een body scrub én een lichaamsmassage of gelaatsverzorging van 

60 minuten in een duo cabine.  Aan het einde van de behandeling  wordt de huid nog extra 

gevoed voor de intense zonnestralen met een body lotion met geur van jouw keuze. En je 

krijgt een korting bon van 10% op aankoop van een verzorgingsproduct. Een dag om nooit te 

vergeten! 

  

Wil je er graag een nachtje aan koppelen in ons gezellig **** hotelletje (13 

kamers) dan kan dat voor 63,5 euro/persoon  (inclusief ontbijt en op basis van 2 

personen) ipv  68,5 euro. 

  

Geef je graag één van deze arrangementen cadeau? Bij aankoop van een cadeaubon 

krijg je zelf een korting bon van 5 euro. 

 

Aanbiedingen geldig van 1.05.2016  tot en met 30.06.2016 (het hotelaanbod enkel op 

weekdagen en zondagen (niet op zaterdagen, met Hemelvaart en het Pinksterweekend)) 

 

 

 
www.wuwei.be  
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Persmateriaal en beelden zijn beschikbaar op www.ariespr.be/newsroom - login ariespr - 

paswoord 1991 
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