NEDERLANDS

Geniet van een ontspannende lichaamsmassage in de
rust en privacy van uw eigen hotelkamer.
Onze masseur neemt bij het bezoek aan uw hotelkamer
de massagetafel, olie, handdoeken en
rustgevende muziek mee.
Bekijk al onze behandelingen op de volgende pagina.

Reserveren

Afspraak

Behandelingen worden alle dagen van het jaar
tussen 09.00 uur en 22.00 uur uitgevoerd.
Vooraf reserveren is noodzakelijk.

Wij stellen het zeer op prijs als u tenminste 15
minuten voor aanvang van de behandeling op
uw kamer aanwezig bent.

Gezondheid

Betaling

Mocht u problemen hebben met uw gezondheid, of een allergie die van invloed kan zijn
op uw behandeling, vragen wij u dit bij uw
reservering kenbaar te maken.

Behandelingen kunnen op uw kamerrekening
worden geboekt. Het is helaas niet mogelijk
de behandeling rechtstreeks bij de masseuse
te voldoen.

Annuleren
Indien u uw afspraak wenst te annuleren
kan dit tot 24 uur voor aanvang kosteloos.
Binnen 24 uur voor aanvang zijn wij helaas
genoodzaakt het volledige bedrag
door te belasten.

Reservering maken?
Reserveren kan door contact op te
nemen via 0475 870 870 of via
info@hetarresthuis.nl.

Relax Massage

Ultimate Relax Massage

Een ontspannende massage aan de rug,
schouders en nek met warme essentiële olie.

Een ontspannende massage voor het hele
lichaam met warme essentiële olie.

30 MINUTEN

€ 43,-

60 MINUTEN

€ 73,-

Hotstone Massage

Hotstone Massage

Een massage van rug, schouders en nek met
warme basaltstenen en essentiële olie.

Een massage van het gehele lichaam met
warme basaltstenen en essentiële olie.

30 MINUTEN

€ 48,-

60 MINUTEN

€ 78,-

Hanakasumi Lichaamsbehandeling

Stoelmassage

Japans lichaamsritueel met een weldadige
lichaamsscrub van rijstpoeder en een
ontspannende lichaamsmassage. Hierbij wordt
een rijke en voedende karité boter gebruikt op
basis van kersenbloesem en lotus

Verkwikkende massage op onze comfortabele
massagestoel. Uw kleding kan hierbij aan
blijven. Naar wens kunnen rug, nek, schouders,
hoofd en armen gemasseerd worden

60 MINUTEN

€ 93,-

30 MINUTEN

€ 43,-

Sothys gezichtsbehandeling
Ontspannende gelaatsbehandeling aangepast
aan het seizoen. De behandeling bestaat uit
een reiniging, scrub, massage en masker
45 MINUTEN

€ 75,-

Reservering maken?
Reserveren kan door contact op te
nemen via 0475 870 870 of via
info@hetarresthuis.nl.

