Verwenarrangementen

Prijslijst

Ons wellnessteam stelde diverse luxeverwenmomenten voor u samen.
Bij al deze arrangementen kan u steeds vrij gebruik maken van alle saunafaciliteiten.

Relaxing sauna day

€ 79.00 p.p.

tao welkomstdrankje - lichte maaltijd - badlinnen - rug-, nek-, schoudermassage

Oriental Thann treatment

tao welkomstdrankje - lichte maaltijd - badlinnen - volledige lichaamspeeling en massage

Marokkaans hammamritueel

tao welkomstdrankje - lichte maaltijd - hammam - inzeping met olijfzeep lichaamsscrub met originele kessahandschoen - rasoulmasker - korte effleurage met bodymilk

€ 110.00 p.p.

€ 120 1p.
€ 190 2p.

Thai treatment

€ 135.00 p.p.

Sweet treatment

€ 135.00 p.p.

tao welkomstdrankje - lichte maaltijd - badlinnen - lichaamspeeling - voedende pakking Thaise oliemassage van het lichaam

tao welkomstdrankje - lichte maaltijd - badlinnen - honingscrubmassage Thalgo gelaatsbehandeling

Villa Aqua treatment

ontvangst met bubbels - lichte maaltijd - badlinnen - lichaamspakking - aqua zen rugmassage Thalgo gelaatsbehandeling - massage van de handen - koffie of thee

€ 159.00 p.p.

Luxury sauna day

€ 199.00 p.p.

Luxury Thai treatment day

€ 199.00 p.p.

ontvangst met bubbels - lunch (suggesties van de chef) - badlinnen - lichaamspeeling voedende lichaamspakking - hoofhuidmassage - hotstone lichaamsmassage Thalgo gelaatsbehandeling - massage van de handen - koffie of thee

ontvangst met bubbels - lunch (suggesties van de chef) - badlinnen - voetbad cocos lichaamspeeling - voedende lichaamspakking - massage - hoofdhuidmassage massage van de handen - thai facial treatment

VILLA AQUA
Pensjagersstraat 28
8400 Oostende
059 56 71 30

info@villa-aqua.com
www.villa-aqua.com

Verzorgingen à la carte
Onze schoonheidsspecialistes en masseurs bieden u een brede waaier van verzorgingen aan. Sluit uw ogen, ontspan, onthaast en geniet…..

MASSAGERITUELEN

GELAATSBEHANDELINGEN

Ontspannende klassieke massage 60’

€ 62.00

Basic gelaatsbehandeling 30’

€ 35.00

Villa Aqua massage 60’

€ 62.00

Thalgo voedende gelaatsbehandeling 60’

€ 60.00

Candle massage 60’

€ 65.00

Thann Thai ontspannende gelaatsbehandeling 60’

€ 60.00

Honingscrubmassage 60’

€ 65.00

Thalgo luxe gelaatsbehandeling 75’

€ 75.00

Lichaamspeeling en massage 60’

€ 65.00

€ 85.00

Hotstone massage 75’

€ 72.00

Thalgo ontspannende gelaatsbehandeling & lichaamsmassage 90’
reiniging - peeling - masker - gelaatsmassage - lichaamsmassage

€ 85.00

Oliemassage met thaise technieken 75’

€ 72.00

Thalgo ontspannende gelaatsbehandeling & manicure 90’
reiniging - peeling - masker - gelaatsmassage - manicure

Thaise kruidenstempel massage 60’

Thaise gelaatsbehandeling en thaise lichaamsmassage 90’

€ 85.00

€ 65.00

Zware-benen-massage 30’
Stimulerende massage die zorgt voor een betere bloeddoorstroming.

€ 35.00

Rug-, hals-, schoudermassage 30’
Stevige massage met warme olie.

€35.00

thaise hoofdmassage en haarverwenning 30’
Hoofdmassage met thaise technieken en haarverwenning met haarconditioner.

€35.00

Rustige massage met warme olie.

Stevige en dynamische massage.
Rustige massage met welgeurende kaars.
Zachte peelingmassage met honing en gebroken amandel.
Zachte lichaamspeeling gevolgd door een ontspannende massage.
Ontspannende massage met warme basaltstenen.
Stevige massage met drukpunten en stretchbewegingen.
Massage met verwarmde thaise kruidenstempels.

reiniging - peeling - massage

reiniging - peeling - masker - massage met epilaties van het gelaat
reiniging - peeling - masker - massage

gelaatsbehandeling aangepast aan uw huidtype reiniging - peelingmasker massage met epilaties van het gelaat

thaise gelaatsbehandeling en ontspannende lichaamsmassage

