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 afspraak     
         met u...
In de Thermes van Spa dragen, naast de zorgen en de massages, de baden 
van 33° bij tot ontspanning, onthaasting, relaxatie en het algemeen welzijn.

De Thermen van Spa beschikken over een centrum «Welzijn, Schoonheid 
en Gezondheid», dat een uitgebreide verzorging aanbiedt op het vlak 
van balneotherapie, schoonheidsverzorging voor lichaam en gelaat, 
massages of modules «lichaam en geest».

Een professioneel team van meer dan 25 personen (schoonheids-
specialistes, balneotherapeuten, kinesisten, masseurs…) laat je kennis 
maken met het beste op het vlak van welzijn. Onze massages worden 
gegeven door zowel mannelijke als vrouwelijke therapeuten.

Wij verwelkomen u in ons centrum «Welzijn, Schoonheid 
en Gezondheid» alle dagen vanaf 09u00.
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•  Het reserveren van zorgen geeft geen toegang 
tot de baden en de thermoludieken; deze 
toegang dient als supplement betaald te worden.  
Echter, voor elke reservatie van behandelingen voor een totale 
waarde van E 150 per persoon en per dag, wordt de toegang  
tot de baden voor de hele dag aangeboden.

•  Tijdens de week, buiten de feestdagen en schoolvakanties, is het mogelijk verzorgingen te reserveren zonder 
toegang tot de baden. Aarzel niet contact te nemen met de afdeling reservaties voor meer inlichtingen.

•  Een reservering is noodzakelijk. Evenwel kunnen zich «last minute» mogelijkheden voordoen. Aarzel niet om 
te informeren bij uw aankomst. 

• De minimum leeftijd voor het reserveren van verzorgingen is 16 jaar. 

•  Voor een beter comfort en teneinde u de beste service te garanderen vragen wij u, bij de reservering, 
ons elk gezondheidsprobleem, allergie of verwonding mede te delen. 

•  We verzoeken u vriendelijk om u minstens een half uur vóór de afgesproken erste verzorging aan te melden 
aan het hoofdonthaal van de Thermes van Spa. U wordt dan verwezen naar de «Welzijn, Schoonheid 
en Gezondheid»–ruimte teneinde er uw dagprogramma in ontvangst te nemen. U wordt er minstens 
10 minuten vóór de aanvang van elke verzorging verwacht. Elk vertraging zal invloed hebben op de duur 
van de verzorging doch geeft geen recht op gedeeltelijke of volledige terugbetaling. 

•  Tijdens uw verblijf in de Thermes van Spa is het dragen van een badpak verplicht en de enige toegestane 
kledij. Om hygiënische redenen dienen de shorts en bermuda’s kort te zijn, dus tot boven de knieën. 

• Het dragen van een badmuts is niet verplicht.  

VOOR 
GEZONDHEID AFSLANKEN

ONZE 
VOORKEUR

Ontdek al onze verzorgingen in detail, zodat u snel kunt inspelen 
op uw behoeften aan de hand van een aangepaste verzorging.
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Bad gecombineerd met hydromassage door cyclische waterstralen in de richting van de ader-
retour. Dit bad werkt in op de bloedsomloop, geeft een diepgaande spier- en algemene ontspanning. 

Niagarabad €36

Bad in een mengeling van turf en koolzuurhoudend mineraalwater.
Dit bad zorgt voor een vermindering van spier- en gewrichtsspanningen en behandelt chronische 
gewrichtsreuma. Alleen op maandag – woensdag – vrijdag. 

Turfbad  €44

Het thalaxionbad is een nieuwe toepassing in de hydrotherapie, gebaseerd op de behandeling 
van stoornissen van de bloedsomloop in de onderste ledematen.   
Deze behandeling heeft een heilzaam effect op het zwaartegevoel in de benen en op cellulitis. 

Thalaxionbad   €36

Onder de algemene term «balneo- 
therapie» verstaan we de verschillende 

behandelingen in het water die de bloeddoor- 
stroming bevorderen, het metabolisme stimuleren 

 of een weldadige werking uitoefenen op de huid.

In Spa, van oudsher bekend als koninklijke bestemming, kan niets 
de beroemde koperen baden evenaren. Ze zijn onmisbaar voor de 
reactie met het koolzuurhoudende water.

balneo 
therapeutisch

Ontspannend bad in natuurlijk ijzer- en koolzuurhoudend  
mineraalwater. 
Dit bad zorgt voor een daling van de bloeddruk, een vertraging van de 
hartslag en een vermindering van stresstoestand.

Koolzuurbad  €36
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Waterstraal van koolzuurhoudend water, gericht door een 
balneotherapeut.
Deze douche dynamiseert het zenuw- en spierenstelsel, activeert de 
bloedsomloop en heeft een weldadig effect op de huid. 

Thermaal Stortbad €36



Iedereen heeft er behoefte aan zich goed 
in z’n vel te voelen. Elk gezicht wil graag 

stralen… Wij bieden u een moment om 
uitsluitend aan uzelf te denken en zo anderen 

het mooiste beeld van uzelf te schenken.

De geëvolueerde technieken, doeltreffende producten van Sothys en 
onze vakkundige schoonheidsspecialisten met hun uitzonderlijke 
know-how bieden u een uitgebreide waaier van gezichts- en 
lichaamsverzorgingen aan.

schoonheids- 
verzorgingen

gelaat

Voorbereiding van de huid, gevolgd door een massage met specifieke vingerdrukmassage. 
Een mini-verzorging voor een optimale relaxatie.

Gelaatsmassage (± 25 min*) €43

Reiniging van de huid, peeling, epileren van de wenkbrauwen, verwijdering van mee-eters, 
massage, masker en aanbrengen van dagcrème. Effect: een frisse huid en een gegarandeerde 
ontspanning. 

Gelaatsverzorging (± 55 min*) €62

Revitaliserend effect en ontgiftend voor een gezonde en 
tonische huid.

Intensieve gelaatsverzorging Heren (± 55 min*)    €68

Ontspannende gelaatsverzorging, verschillende aroma’s  
naargelang het seizoen. Een echte verademing.

Seizoensgebonden Gelaatsverzorging (± 55 min*)  €68

5*  De aangeduide tijdsduur is inclusief ontvangst en begeleiding naar de cabine, behandeling en douche 
indien voorzien in de verzorging…



Verzorging van het gelaat en de oogomtrek, anti-rimpel, tegen wallen onder de ogen.  

Gelaatsverzorging + Oogomtrek (± 1u20*) €99

Anti-verouderingsverzorging met hyaluronisch collageen dat beantwoordt aan de speci-
fieke behoeften van de huid naargelang de mate van veroudering.

Anti-rimpelverzorging (± 1u20*) €95

Een schitterende uitstraling die beschermt, stimuleert, de algemene energie bevordert en de 
cellulaire vernieuwing voor een «versterkte» huid bewerkstelligt.

Verzorging Gelaat Energie (± 1u20*) €95

Specifieke behandeling van de delicate zone van de oogomtrek, voor een verfrissend effect, 
gladmakend en een jongere en uitgeruste blik.

Verzorging van de contouren van het oog (± 55 min*) €68

Past volledig in uw verzorging, een sessie “Lift 6” voor een totaal herstellend effect.

Optie “booster” (± 20 min*)  €25
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Uw huid ondergaat een echte gymnastiek ; de mechanische koppen 
produceren regelmatige microtrillingen op de buitenomtrek van de 
ogen, nek, lage hals en het ovaal van het gezicht.

Abonnementen mogelijkheden.      

LPG Lift 6 Visage gelaats (± 50 min*) 65€

De aangeduide tijdsduur is inclusief ontvangst en begeleiding naar de cabine,  
behandeling en douche indien voorzien in de verzorging…

Therapeutische verzorging voor gevoelige huid: reiniging, peeling, 
manuele massage en masker met massage met koude lepeltjes.  
Ervaar de doeltreffendheid van het “Thermale Water van Spa™”.

Gelaatsverzorging “Thermale Water van SpaTM” (± 55 min*) 68€

Totale Hydratatie dankzij een totaal nieuwe gebrevetteerde samenstelling van hyualuronique zuur.

Gelaatsverzorging Hydra 3 HA (± 1u20*) €95



  MAAK EEN AFSPRAAK MET UW SILHOUET...

Voor een satijnzachte huid. 

“Op maat” lichaamspeeling (± 25 min*) €43

Voor een hydraterend effect uitgevoerd met ‘soft-pack’.

Lichaamspakkingen (± 50 min*) €62

2 in 1 verzorging met gulzig aroma van sinaasappel, voor een gladde huid en een verfijnd silhouet.

Peeling Wrap Slankheid (± 50 min*) €62

Plaatselijke tonische massage en pakking met knisperend en verwarmend slijk.

Probleem zones (± 50 min*) €68

Volledige schrobbing met drie zouten ( + essentiële olieën ) gevolgd door een omwikkeling 
van de benen met een ijseffect en een drainerende massage. 

Lichte benen (50 min*) €68

Zeer zachte massage van de benen om overbodige vloeistoffen via de lymfebanen te eva-
cueren; heeft een gunstige invloed op zware benen en oedemen. 

Lymfedrainage (50 min*) €43

Op basis van gember en kaneel, onder een regengordijn van koolzuurhoudend water. 

Verrukkelijke peeling (± 25 min*)   €45

Wisselende druk op de onderste ledematen wat een drainerend effect heeft, de bloedsomloop 
bevordert en zorgt voor ultra lichte benen

Pressotherapie (± 25 min*) €35

Medische pedicure €60

lichaam
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Ontspannende verzorging met inbegrip van een peeling aangepast aan uw huidtype, 
rugmassage en masker.

Rugverzorging (± 50 min*) €62

Anti-cellulitis behandeling 
De toegang tot de baden en ruimtes «thermoludique» zijn inbegrepen in abonnementen.

Vele andere opties zijn 
aangepast aan uw behoeftes 
en wensen en dit volgens 
het professioneel advies van 
onze kinesitherapeuten en 
schoonheidsspecialisten.

Endermologie (LPG Cellu M6)

Sessie van 25’ : €35  |  Sessie van 50’ : €65 

Abonnement van 11 sessies van 25’ : €350 

Abonnement van 11 sessies van 50’ : €650 



massages
Massages vinden hun oorsprong in 
verschillende wereldculturen.  
Voor de massages worden verschil-

lende technieken gebruikt, effleurage, 
cirkel-vormig wrijven, modelleren, 

kneden of draaien. 

Deze massages ontspannen en zorgen ervoor dat 
het lichaam zijn evenwicht terugvindt. Ze stimuleren 

de bloedsomloop en de werking van de inwendige organen. 
De massageoliën van het SULTANE DE SABA gamma laten u reizen in 
een universum waar al uw zintuigen aangesproken worden.

Rug en achterkant van de benen.

Ontspannende massage (± 25 min*) €43

De reuk- en tastzin worden ontwikkeld voor het gelaat, de handen en de voeten.

Massage “zintuiglijk ontwaken” (± 25 min*)  €45

klassiek
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Ontspannende manuele massage onder stromend koolzuurhoudend 
mineraalwater.  
Deze massage geeft een algemene ontspanning en verbetert de bloedsomloop.

Massage onder een regengordijn (± 25 min*) €43

Hydromassage in een bad met een door een kinesitherapeut(e) 
gerichte waterstraal. 
Voor hen die een tonisch en diepgaand effect willen ervaren.

Subaqua Massage (± 25 min*) €43

Schedel-, nek-, schouder- en gelaatsmassage

Schedelmassage (± 25 min*) €43



Volledige relaxerende massage met olie naar keuze. 

Lichaamsmassage “signature” (± 50 min*) €85

Massage met omwikkelende bewegingen, globaliserend, die de verschillende delen van het 
lichaam verenigt en verbindt voor een Zen-effect. 

“Verenigende” massage (± 50 min*) €95

Volledige lichaamsmassage met warme oliën, uitgevoerd door twee therapeuten.

4-handen massage (± 50 min*) €120

Werkelijke troost voor het ganse lichaam met warme stenen die een ongeëvenaarde  
ontspanning bieden.

“Hot stones” Massage (± 1u20*) €109

Ontspannende massage van Indische oorsprong met warme essentiële oliën. Opeenvolgende 
bewegingen die de energie verspreiden. Zorgt voor ontspanning, een intense harmonie en een 
beter evenwicht.

Ayurvedische massage Abhyanga (± 1u20*)  €109

Ontdekken van de Ayurvedische massage Abhyanga. 

Ontdekkingsmassage Ayurveda (± 25 min*)  €49

9*  De aangeduide tijdsduur is inclusief ontvangst en begeleiding naar de cabine, behandeling en douche 
indien voorzien in de verzorging…



tendens nieuwigheden !

wereldverzorgingen

Herbronningsritueel, Oosters geïnspireerd, die het schrobben met kruiden en een massage met 
kruidenstempels en warme olie combineert.

Oosters Ritueel (± 1u20*) €120

Japans geïnspireerd ritueel bestaande uit een scrubbing uitgevoerd met handschoenen, een 
specifieke massage van de voeten en, om te eindigen, een massage van het ganse lichaam.  

Hanakasumi (± 1u20*)   €120

Oosters geïnspireerde massage met kruidenstempels en warme olie. 

Oosterse sensatie (± 50 min*) €92
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Bamboemassage werkt zowel drainerend, ontspannend als vormgevend.  
Deze verzorging is gebaseerd op drie pijlers die zorgen voor ee dynamiserende 
werking, een goede doorbloeding en een energetisch effect. Men ervaart 
welbehagen en ontspanning, de bloeddoorstroming wordt hersteld en heeft een 
gunstig effect op cellulitis. Het silhouet wordt hervormd.  
Langzame en snelle bewegingen wisselen mekaar af, van licht tot stevig, van 
vloeiend tot gestructureerd, van ritmisch tot statisch.

Bamboemassage (± 1u20*) €109

Combinatie « 2 in 1 » : scrubbing + lichaamsmassage. 
U kiest zelf uw zintuiglijk universum via geparfumeerde oliën en verschillende texturen.

«Op maat» lichaamsverzorging (± 50 min*)  €85

Lichaamsverzorging Signature van het gamma Evasion by Sothys.   
Zoals kunst de zinnen verheft, verhult deze verzorging de emoties  
door middel van modellering gevolgd door een omwikkeling.  
Tijdens de verzorging worden de gebaren van de schilder en beeldhouwer 
geherinterpreteerd op het lichaam... De geest wordt bevrijd, de huid is 
zachter, beter gevoed en subtiel geparfumeerd.

Voor een palet van originele sensaties. 
Met scrubbing : €120 (± 1u15*)  •  Zonder scrubbing : €90 (± 50 min*)

“Inspiratie, Kunst en schoonheid” TOT €90



wereldverzorgingen

 lichaam & geest

Het stimuleren van reflexzones op de voeten die overeenkomen met verschillende organen en 
lichaamsdelen.

Reflexologie (± 50 min*) €75

Relaxatie op een waterbed.
Soft pack Relaxatie (± 50 min*) €25

Een diepgaande ontspanning onder begeleiding van een therapeut, waarbij het baden in warm 
water gekoppeld wordt aan rekoefeningen van de meridianen. Uitgevoerd in het zwembad.

Watsu ontdekking (± 25 min*)  €43

Massagetechniek van Japanse oorsprong waarbij met de vingers wordt gedrukt op de 
acupunctuurpunten en meridianen.

Shiatsu (± 50 min*) €75

Massage gebaseerd op Zen Shiatsu en uitgevoerd in het zwembad.
Deze techniek verenigt een druk van de vingers op welbepaalde plaatsen 
met rekoefeningen voor de meridianen.

Watsu (± 50 min*)  €75

11*  De aangeduide tijdsduur is inclusief ontvangst en begeleiding naar de cabine, behandeling en douche 
indien voorzien in de verzorging…



pakketten
De programma’s voor een kuurdag, 
welke dienen gereserveerd te worden, 

omvatten: de verzorgingen en de toegang 
tot de baden zonder tijdsbeperking. 

In het Centrum voor Welzijn, Schoonheid 
en Gezondheid wordt het kuurlinnen en de 

badjas ter beschikking gesteld. Logies zijn niet 
in de prijs inbegrepen.

De lunch, in sommige formules inbegrepen, wordt u aangeboden in de vorm van een koud 
buffet met verse en verrassende aroma’s. Soep, water, koffie en thee zijn inbegrepen. 
Zij wordt opgediend in de lunchruimte van het centrum  «Welzijn, schoonheid en gezondheid». Is 
de lunch niet in uw formule inbegrepen kan u vragen deze te reserveren mits supplement van €25.

Koolzuurbad of Niagarabad + ontspannende rugmassage.

Een dag van ontwaken 
WE & FEESTDAGEN

€95
TIJDENS DE WEEK

€85

Gelaatsverzorging + koolzuurbad of Niagarabad.

Beauty bel
WE & FEESTDAGEN

€109
TIJDENS DE WEEK

€99

Pressotherapie + lichte benen verzorging

Speciaal Benen
WE & FEESTDAGEN

€118
TIJDENS DE WEEK

€108

Koolzuurbad + thermaal stortbad + subaqua massage.

Water traditie
WE & FEESTDAGEN

€119
TIJDENS DE WEEK

€109
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zonder lunch

«Op maat» lichaamsverzorging + koolzuurbad.

Moment voor zichzelf
WE & FEESTDAGEN

€119
TIJDENS DE WEEK

€109

Massage onder regengordijn + massage «zintuiglijk ontwaken» + Watsu ontdekking.

Zintuiglijk proeven
WE & FEESTDAGEN

€138
TIJDENS DE WEEK

€128

Zintuiglijke : koolzuurbad of Niagarabad + massage «zintuiglijk ontwaken» + Watsu ontdekking + 
soft pack.
Zachte : koolzuurbad of Niagarabad + verrukkelijke peeling + gelaatsmassage + soft pack.
Zen : koolzuurbad of Niagarabad + massage onder regengordijn + schedelmassage + soft pack.

Beminnelijkheid pakketten
WE & FEESTDAGEN

€147
TIJDENS DE WEEK

€137



Seizoensgebonden gelaatsverzorging + «Signature» lichaamsmassage.

Een Dag ontsnappen
WE & FEESTDAGEN

€159
TIJDENS DE WEEK

€149

Koolzuurbad of Niagarabad + ontspannende rugmassage + soft pack of pressotherapie + lunch.

Inspiratie
WE & FEESTDAGEN

€134
TIJDENS DE WEEK

€124

5 weekdagen – Consultatie van de kuurarts gewenst. 
3 turfbaden of lokale toepassingen + 5 koolzuurbaden + 2 subaqua massages.

Gezondheidsturfkuur 
5 DAGEN IN DE WEEK

€320

«Signature» lichaamsmassage + Niagarabad of thalaxionbad + pressotherapie + ge-
personaliseerde esthetische verzorging of pakkingen + verrukkelijke peeling + lunch.

Een privilegedag voor dames
WE & FEESTDAGEN

€290
TIJDENS DE WEEK

€275

«Signature» lichaamsmassage + Niagarabad + koolzuurbad + thermaal stortbad 
+ intensieve gelaatsverzorging heren + verrukkelijke peeling + lunch.

Een privilegedag voor heren
WE & FEESTDAGEN

€300
TIJDENS DE WEEK

€285

2 dagen - Lunch inbegrepen voor één dag. Gelaatsmassage + Niagarabad 
+ ontdekkingsmassage Ayurveda + koolzuurbad (voor 2 personen).

Oneindige harmonie voor 2
WE & FEESTDAGEN

€335
TIJDENS DE WEEK

€320
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met lunch

Koolzuurbad + Lichaamsmassage ‘signature + niagarabad (in duo cabine)

Voor u beiden samen (voor 2 personen)
WE & FEESTDAGEN

€300
TIJDENS DE WEEK

€280

Gelaatsverzorging + Ontdekkingsmassage Ayurveda  + lunch.

Onder meisjes (per persoon)
WE & FEESTDAGEN

€135
TIJDENS DE WEEK

€125

Koolzuurbad + Ontdekkingsmassage Ayurveda (in duo cabine)

Jij en ik (voor 2 personen)
WE & FEESTDAGEN

€199
TIJDENS DE WEEK

€189



Watsu + schedelmassage + koolzuurbad + lunch.

In gewichtloosheid
WE & FEESTDAGEN

€170
TIJDENS DE WEEK

€160

Gelaatsverzorging + soft pack + verrukkelijke peeling + lunch.

Gewoon genieten
WE & FEESTDAGEN

€150
TIJDENS DE WEEK

€140

14

met lunch

Thermaal stortbad + gelaatsverzorging + Niagarabad of soft pack + lunch.

Een dag Plenitude
WE & FEESTDAGEN

€145
TIJDENS DE WEEK

€135

Koolzuurbad of Niagarabad + «op maat» lichaamsverzorging + gelaatsverzorging + soft pack 
+ lunch.

Spa Sensatie 
WE & FEESTDAGEN

€210
TIJDENS DE WEEK

€200

Koolzuurbad of Niagarabad + Hot Stones massage + Watsu ontdekking + lunch.

Spa Zen 
WE & FEESTDAGEN

€214
TIJDENS DE WEEK

€204

2 koolzuurbaden + 2 Niagarabaden + 2 soft packs + 2 thermale stortbaden + 2 ontspannende 
rugmassages + 3 massages onder regengordijn + gelaatsmassage + Watsu ontdekking + 
lunchs.

Scala van Spa (5 dagen) 
5 DAGEN IN DE WEEK

€600

Turfbad of lokale toepassing + 2 koolzuurbaden + 2 Niagarabaden + gelaatsverzorging + ru-
gverzorging of pakking + massage onder regengordijn + ontspannende rugmassage + lunchs. 

Blauwe Parel (3 dagen)
WE & FEESTDAGEN

€400
TIJDENS DE WEEK

€380

«Op maat» lichaamsverzorging + seizoensgebonden gelaatsverzorging + koolzuurbad of nia-
garabad + lunch.

Oneindige ontspanning
WE & FEESTDAGEN

€200
TIJDENS DE WEEK

€190

Turfbad of lokale toepassing + koolzuurbad + pressotherapie + lunch.

Een dag Veenturf (Alleen op maandag, woensdag, vrijdag) 
TIJDENS DE WEEK

€135

«Op maat» lichaamsverzorging + koolzuurbad of Niagarabad + thermaal stort-
bad of soft pack + lunch.

Halte in Spa€160
WE & FEESTDAGEN

€170
TIJDENS DE WEEK

€150
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baby pakket...
HET INSTITUUT MOEDER – BABY

Vele jonge moeders zijn reeds naar Spa gekomen en hebben zichzelf volledig teruggevonden 
dankzij deskundige handen en verzorging. Neem de tijd om samen met uw baby die tussen 2 
en 5 maanden oud moet zijn, uw tonus terug te vinden. 
Alles is voorzien om uw programma van jonge moeder zorgeloos te kunnen volgen, van 
‘biberonnerie’ tot speelruimte. 
Twee dagen samen met uw baby, van maandag tot dinsdag of van woensdag tot donderdag.

De                 formulesMINImini

Pressotherapie + massage voor baby + massages voor moeder + 
«Baby-belle» sessies + hypopressief atelier + koolzuurbaden met baby + 
Thermaal stortbad + lunch. 
Optie supplement Seizoensgebonden Gelaatsverzorging : €65
De toegang tot de baden wordt aangeboden aan de partner gedurende het verblijf.
Mogelijkheid voor de partner om de moeder bij de lunch te vergezellen, gelieve onze tarieven 
te consulteren en te reserveren. Supplement voor tweelingen: €140

Moeder-baby (2 dagen) €370

 

Toegang tot de baden voor 3 uren + balneotherapie verzorging naar keuze :  
• Koolzuurbad 
• Niagarabad 
• Thermaal Stortbad 

Ontdekking Traditie €48

TIJDENS DE WEEK 
WE & FEESTDAGEN

€48

 

Toegang tot de baden voor 3 uren + behandeling naar keuze :  
• Massage onder een regengordijn 
• Ontspannende massage 
• Schedelmassage 
• Gelaatsmassage 
• Watsu ontdekking

Ontdekking ontspannen €59

TIJDENS DE WEEK 
WE & FEESTDAGEN

€59
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GELDIGHEID PRIJZEN : T/M 31 DECEMBER 2016. TARIEVEN ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN.

welbehagen – cheque
Wenst u iemand een plezier te doen ? 
Denk dan aan een Welbehagen-cheque van de Thermen van Spa, geldig 
op de Baden, kuren of verzorgingen naar keuze. De Welbehagen-cheques 
kan u telefonisch, via e-mail, op onze website of aan het onthaal bestellen.

ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN VAN RESERVERINGEN 
•  Tot 48 uur vóór de geplande datum van de behandelingen is het mogelijk, zonder annulatiekosten, de gehele of 

gedeeltelijke reservaties te annuleren.

•  Bij elke annulatie, minder dan 48 uur vóór de geplande datum van de behandelingen, zal elke wijziging van de reservatie 

Wij danken u voor het in acht nemen 
van enkele regels die zowel uw plezier 
als uw veiligheid garanderen. Het 
verkeerd gebruik van de installaties 
geeft aanleiding tot annulering van 
de toegang (uitsluiting) en vrijwaart 
de Thermen van Spa NV van elke 
verantwoordelijkheid.

>   Stilte respecteren in het hele Centrum, 
meer bepaald in de rust- en relaxatie-
ruimten, de hammam en de sauna’s.

>   De badmeesters, die hoofdzakelijk 
in de Baden toezicht houden, zijn 
bevoegd deze regels te doen naleven, 
voor uw veiligheid maar ook voor uw 
welzijn en comfort.

>   Het hele Centrum is «niet rokers». 
Een rokersruimte is voorzien op 
het buitenstrand. ’s Zomers mag er 
eveneens gerookt worden op het 
buitenterras van de bar-cafetaria 
«Panoramique 325».

>   Kinderen zijn toegelaten vanaf de 
leeftijd van 6 jaar. Tot hun 14 jaar 
moeten ze vergezeld worden door 
een volwassene en blijven onder zijn 
verantwoordelijkheid. Het dragen van 
zwemarmbandjes is verplicht voor de 
allerkleinsten. Zwembanden of ander 
drijvend speelgoed is verboden.

>   Voor een betere veiligheid van de 
allerkleinsten en om het comfort 
van de volwassenen te garanderen 
is de toegang tot hammam, sauna, 
en ontspanning onder Woodlicht 

niet toegankelijk voor kinderen. 
Enkel kinderen vanaf 15 jaar, onder 
de verantwoordelijkheid van hun 
ouders en waarvoor een toeslag van 
€4 betaald werd, mogen gebruik 
maken van deze diensten, 
uitgezonderd de ontspanning onder 
Woodlicht.

>   Aan personen met medische 
antecedenten van hart- en bloedvaten 
is het aan te raden een arts te raad-
plegen alvorens onze installaties te 
gebruiken, inzonderheid de sauna’s. 

>   Het is verboden te lopen, te springen 
en te duiken.

>   Het stortbad is verplicht alvorens de 
baden te betreden.

>   De kleedkamers vormen de grens 
tussen de zones met en zonder 
schoeisel. Gelieve deze hygiëne-
maatregel te respecteren.

>   Blootsvoets lopen. Stap voorzichtig 
om uitglijden te vermijden op de 
natte vloeren van sommige zones. 
Wij raden u aan de trapleuningen 
te gebruiken en aan de receptie de 
latex wegwerppantoffels te kopen 
aan de prijs van €5. Het dragen van 
eigen slippers is verboden.

De pantoffels gebruikt u uitsluitend 
in het Centrum voor Welzijn, 
Schoonheid en Gezondheid waar de 
vloer in hout is.

>   De jeton berekent de tijd die u in 
het Centrum doorbrengt vanaf het 
ogenblik dat u het centrum betreedt 
via het draaikruis aan de ingang. 
U verlaat het centrum langs het 
draaikruis aan de uitgang, het gebruik 
van de jeton is verplicht. u ontvangt 
hem bij de receptie en u heeft hem 
opnieuw nodig bij de uitgang. De jeton 
verleent toegang tot de kleedkamers 
en opent het slot van uw vestiairekast. 
Als u uw badpak aantrekt en u de 
kleedkamer blootsvoets verlaat, kan u 
de jeton bewaren in een armbandje 
dat daarvoor ter beschikking wordt 
gesteld. De jeton is tevens dienstig als 
geldbeugel, voor een drankje in de bar 
en om een verzorging te reserveren. In 
geval van verlies van uw jeton moet u 
zich onmiddellijk met uw kassaticket 
bij het onthaal aanmelden om hem 
te laten blokkeren. Zoniet zal u €20 

aangerekend worden.

>   Picknicken is niet toegestaan. Het 
cafetaria beschikt over een zone die 
toegankelijk is in badpak.

HOE KUNT U DE THERMEN VAN SPA BEREIKEN 
•  In auto : Autosnelweg E42, afrit 8 – Spa  |  Autosnelweg E25, afrit 45 

Parking : €2 voor 5 uren. €3 voor meer dan 5 uren
• In vervoer : SNCB : www.belgianrail.be/nl/ ou TEC : www.tec-wl.be
• Met het kabelbaan : €1,50 per traject (dalen of stijgen) 
•  Centrum toegankelijk voor personen met fysieke beperking

TE RESPECTEREN NORMEN

Colline d’Annette et Lubin - 4900 Spa

Telefon : +32(0)87 77 25 60

E-mail : info@thermesdespa.com

www.thermesdespa.com
Een centrum van de Groep


