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Wellness weekend op de Veluwe - Samen met vriendinnen
ontspannen en genieten!

Wellnessweekend met Vriendinnen
Geniet met je beste vriendinnen van een Wellnessweekend op de Veluwe. Verblijf op een luxe hotelkamer. Op één van de 3 dagen kunnen
jullie genieten van een heerlijke dag Wellness bij Thermen Bussloo. Om even lekker bij te kletsen met elkaar kunnen jullie genieten van een
uitgebreide high tea. Kortom: even helemaal bijkomen tijdens het wellnessweekend met vriendinnen.

Luxe Hotelkamer
Onze luxe hotelkamer beschikt over de volgende faciliteiten:
Badkamer met douche
Toilet en wastafel
Compleet ingerichte kitchenette met volledig keukeninventaris
Tweepits gasstel
Combimagnetron
Koelkast
Senseo koffie/thee apparaat
Gezellig zitje zowel binnen als buiten op het terras
Flatscreen televisie met dvd speler

Thermen Bussloo
Thermen Bussloo is één van de mooiste, grootste en meest exclusieve sauna-, beauty- en wellnessresorts van Nederland, gelegen aan het
prachtige meer van Bussloo (vlakbij Apeldoorn op de Veluwe). Een bezoek aan Thermen Bussloo staat garant voor een onvergetelijk dagje
wellness. Maak gebruik van de geweldige faciliteiten bij Thermen Bussloo:
14 verschillende sauna's
7 verschillende baden
Hamam
3 verschillende rustruimten
4 verschillende tuinen
4 verschillende restaurants
4 verschillende belevingsprogramma's
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Opgietweekenden
Privé sauna

Thermen Bussloo ligt op ongeveer 30 minuten rij afstand van de lodge.

Dit wellnessweekend met vriendinnen is inclusief:
2 Overnachtingen op een luxe hotelkamer
1x Dag entree bij Thermen Bussloo
1x Een Verrassingsmenu in Restaurant Proef!

Prijs: vanaf € 139,95 p.p. op basis van minimaal 2 personen
De bovenstaande prijs is exclusief toeristenbelasting, lakenpakketten en borg.
Tegen meerprijs is het ook mogelijk om in een Veluwe Lodge te overnachten met Privesauna. Vraag naar de mogelijkheden.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.

Wellness weekend op de Veluwe - Samen met vriendinnen ontspannen en genieten!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

