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2-daags Wellnessarrangement op z'n Twents

Wellness op z'n Twents
Ervaar Wellness op deze unieke manier. Wellness op z'n Twents, want u geniet van de Twentse gastvrijheid, de streekproducten en de
prachtige bosrijke omgeving. Gecombineerd met een overnachting om écht heerlijk weg te zijn.

Het programma
Leest u het programma liever in het Nederlands of op z'n Tweans?
Nederlands
Welkom! Komt u binnen en neemt u plaats op de relaxplekken. De schoonheidsspecialisten zullen u meteen het wellnesscenter laten zien.
Het arrangement wordt begonnen met een heerlijke gezichtsbehandeling. Een heerlijke verzorging van het gezicht in 45 minuten. In deze
behandeling krijgt u ook een Twentse honing-yoghurt masker. Dit masker met streekproducten voedt en is hydraterend voor het gezicht!
U kunt de gehele dag gebruik maken van het Turkse stoombad, sauna of een frisse duik nemen in het zwembad. U voelt waar Boekelo om
bekend staat. Zout! Een heerlijke Twentse peeling met als basis zout zoals deze in Boekelo gewonnen werd! De dode huidcellen worden
verwijdert en de doorbloeding van de huid wordt gestimuleerd.
Twents
Alns good te passe? Welkom bieje Beauty&Welness Bad Bookel! Kump derin dan ku’j dr oet kiek’n. Smiet oe dale bieje onze relaxplekken. Ie
kunt noe ut wellnesscenter bekiek’n!
Wie beginn ’t arrangement mit een aordig’n gezichtsbehandeling. Een aordig’n behándeling van oe’n kop in een vie'm veurteg minuut’n. In
deze behándeling gebruuk’n wie ’t Tweanse höning-yoghurt masker. Dit masker mit produkt’n oet Tweante voedt en voegt water bieje oan
d’ hoed van oe’n kop. Ie kun de heel’n doag gebruuk moak’n van onz Turks’n dampbad, sauna of ’n frissen duuk neem’n in onz zwembád.
Groag loat’n wie oe voel’n woar wie in Bookel om bekkend binn’n geword’n. Zoalt! Een aordig’n Tweanse peeling mit as boasis zoalt as
desen in Bookel gekrieg’n werd! Wie haal’n de dooie hoedcell’n d’r af en zorg’n d’r veur dat ’t bloed git stroom’n in de hoed.

Hotel en faciliteiten
In dit resort kunt u genieten van rust en ruimte in een landelijke omgeving. Er zijn 76 comfortabele hotelkamers en 2 suites. In de omgeving
zijn er vele wandelroutes en bij het hotel kunt u fietsen huren om van het prachtige Twentse landschap te genieten. Ze beschikken over een
compleet Beauty en Wellnesscentrum met vele behandelcabines (enkele en duo-cabines) voor zowel lichaams- en gelaatsbehandelingen.
Tevens beschikken ze over een Finse sauna, Turks stoombad, voetenbad, dompelbad, verwarmd binnenzwembad en solarium.

Hotelkamers
Sluit uw verwendag af met een heerlijke overnachting! De luxe kamers zijn o.a. voorzien van een telefoon, televisie, badkamer met bad of
douche en toilet en een balkon of terras met zitje.

Bij dit 2-daags Wellness arrangement in Twente is inbegrepen:
Rondleiding door het Wellnesscenter
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Gezichtsbehandeling van 45 minuten
Hydraterend Twents Honing-Yoghurt gezichtsmasker
Gebruik Turks stoombad, sauna en zwemfaciliteiten
Twentse zout-peeling
1 Overnachting in luxe hotelkamer
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet

Prijs: vanaf € 189,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Exclusief verblijfstoeslag
De prijs van dit 2-daags Wellness arrangement in Twente is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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