WELLNESS
PRIJZEN/ARRANGEMENTEN
WATER THERAPIEËN
Niagarabad ( 20’)

€27,00

LICHAAMSVERZORGING
Lichaamspeeling(20’)
Peeling met etherische oliën (20’)
(zuiker, zeezout)

MASSAGES
Complete lichaamsmassage(50’)
• Ontspannend
• Opwekkend
Zware benen massage(20’)
Back massage(20’)
Hoofd- en nekmassage (20’)
Anti-cellulitis massage (50’)
Massage for zwangere vrouw (50’)

SPA
(Gezich & lichaam)
Massage + lichaamspeeling (50’)

€ 32,00
€ 37,00

€ 68,00
€ 32,00
€ 32,00
€ 35,00
€ 69,00
€ 69,00

GEZICHTVERZORGING
Vita behandeling (50’)
Natuur behandeling (50’)
(Aloe Vera)
Specifieke behandeling(50’)
• Intense hydratie
• Herstructurering / opheffing

€ 93,00

Reserveer behandelingen voor 150,00€* en krijg een 10% korting !
*bedrag van min. 150,00€ per persoon en per dag

Silva Hotel Spa-Balmoral / 33 4900 Spa

Tel: +32 87 79 32 50 – info@silvahotel.be – www.silvahotelspabalmoral.be

€ 69,00
€ 69,00
€ 69,00

BEAUTYDAG

TOEGANG TOT HET CENTRUM

Een volledige gezichtsverzorging
Een handmassage
Een lichaamsmasker
Toegang tot het zwembad, de sauna, het turkse
stoombad, de whirlpool, de rustruimte en de
fitnessruimte
Gebruik van een badjas en een saunahanddoek

7 dagen per week van 7.00 uur tot 22.00 uur.
Zwembad, sauna, turkse stoombad, whirlpool,
de rustruimte en fitnessruimte.
Wij vragen u:
sportkleding in de fitness te dragen;
• In de sauna op een handdoek te zitten;
toegankelijk voor personen vanaf 16 jaar.

•

€ 167,00 per persoon*
*Supplement voor een dieet lunch: € 16,00 per persoon

•

ONTDEKKINGSDAG
Een Aroma-Niagarabad
Een massage (keuze tussen: zware benen massage
of rugmassage)
Een dieet lunch
Toegang tot het zwembad, de sauna, het turkse
stoombad, de whirlpool, de rustruimte en de
fitnessruimte
Gebruik van een badjas en een saunahanddoek

VERKRIJGBAAR BIJ DE RECEPTIE
(Tel n°: 11)
Toegang hotelgast (per dag)
Toegang externe gast (3u)
Abonnement Wellness per maand
Abonnement zwembad per maand
Slippers
Verhuur van badjas

€ 13,00
€ 20,00
€155,00
€ 75,00
€ 5,00
€ 7,00

€ 87,00 per persoon
PERSONAL COACH
Prijs: 75 € / uur
*Voor meer informatie, kunt u contact opnemen
met de ontvangst van het hotel.

Indien u uw diensten wilt annuleren, vragen wij u om dit 24h van tevoren aan te melden.
Voor de prestaties die niet op tijd geannuleerd worden, zijn wij helaas genoodzaakt om u 100 %
annuleringskosten in rekening te bregen.
*Service en BTW zijn inbegrepen in de vermelde prijzen

