




WELKOM! 
JE HEBT HET 
LEUKSTE CADEAU 
IN HANDEN...  
EEN BELEVENIS 
OM NOOIT TE 
VERGETEN!



  DE GROOTSTE KEUZE 
IN BELGIË**

   ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
 Dankzij de Bongo-services

   KWALITATIEVE 
BELEVENISSEN

 Partners die constant geselecteerd 
 en geëvalueerd worden

* Bron: consumentenpanel: mei 2018 tot april 2019, in waarde en volume.
** Studie uitgevoerd in augustus 2019.
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NR 1
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De Bongo-app om alles vanop je 
smartphone te regelen

Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen

Gratis* en onbeperkt omruilen

2 jaar geldig** - hernieuwbaar*

Garantie bij verlies of diefstal

ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK  
DANKZIJ DE  
BONGO-SERVICES

* Zie voorwaarden op www.bongo.be.
** Vanaf de aankoopdatum.



NU IS HET  
AAN JOU! 



Download de Bongo-app 
of surf naar bongo.be.

Registreer je belevenisbon  
en bevestig zo de activering  
(bij niet-geactiveerde bonnen is een aankoopbewijs van de belevenisbon nodig om die te activeren).

Ontdek de meest actuele selectie belevenissen  
in jouw belevenisbon en maak je keuze.

Reserveer rechtstreeks bij  
de gekozen partner.

Overhandig bij aankomst je belevenisbon 
(op de Bongo-app of als papieren versie).



RELAXEN
met twee

Weldadige 
sensaties met 
z’n tweetjes 
een gedeeld moment  

voor relaxerende 
behandelingen 

een tot  

2 uur durende 

behandeling voor  

2 personen



RELAXERENDE PAUZE
Lichaamsverzorging  

(massage, pakking, enz.)

BEAUTYPAUZE
Gelaatsverzorging of 

beautysessies (make-up, 
kappersbeurt,  

manicure, enz.)

ZENPAUZE
Baden & waterbehandelingen  

(hamam, sauna, enz.)





RELAXERENDE
PAUZE

Een uitnodiging om met z’n  
tweeën het beste voor lichaam  

en geest te vereren. 





TIJD VOOR GEDEELDE 
verwennerij?
BEELD JE EENS IN

V ier de band tussen vrienden of met je geliefde.  
Laat je drukke dagelijkse leven in de kleedkamer 
en geef je over aan de sereniteit van een plek  

die uitnodigt tot intimiteit. De stilte wordt enkel 
onderbroken door vertrouwelijk gefluister , terwijl je je 
overlevert aan de handen van specialisten die je een 
massage of een pakking geven. Je lichaam krijgt weer 
vorm en je energie bereikt opnieuw het nodige peil.  
Je voelt je zo licht als een veertje, tussen de aroma’s van  
essentiële oliën, omhuld door de knusse warmte  
van een grote handdoek. Je voelt je zalig. Geniet  
nog van een kop thee of een glas vruchtensap  
en keuvel gezellig na. 





BEAUTYPAUZE
Druk op de pauzeknop en deel  

een heerlijk ontspannend moment. 



SAMEN 
is het leven 
zoveel mooier!
BEELD JE EENS IN

Samenzijn geldt ook als het om welzijn gaat. 
Dus waarom zou je er niet samen een 
moment voor uittrekken? Soms geeft je 

partner het niet direct toe, maar ook hij of zij houdt 
van een verzorging. Eenmaal ter plaatse ben je dus 
misschien verbaasd als je wederhelft zich vredig 
overgeeft aan een massage en zich verder in de 
watten laat leggen. Tijdens zo’n teder moment met 
z’n twee groeit een innige verstandhouding. 
Gezamelijk geniet je van de vakkundige aandacht 
van de plaatselijke experts. Na zoveel verwennerij 
kunnen jullie gezichten alleen maar even hard 
stralen.







ZENPAUZE
Samen genieten van een weldadig  

moment is dubbel zo leuk! 



SCHEEP  
in voor een 
jeugdigheidskuur
BEELD JE EENS IN

G lijd met z’n tweetjes in een heerlijk heet bad.  
Ontdek een nieuwe wereld in de oosterse dampen  
van de hamam. Ontspan samen geest en lichaam,  

terwijl je baantjes trekt. Laat het scrubzout niet alleen je huid  
maar ook je hoofd zuiveren van alle zorgen. Het vooruitzicht  
de band met je wederhelft te versterken in zo’n weldadige 
omgeving werkt kalmerend. Water heeft nu eenmaal vele 
kwaliteiten. Zin om hiervan te genieten? Gewoon doen: maak  
een dag leeg in je agenda en verdwijn samen even van de wereld. 
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN

 

 Schoonheids- en wellnessinstituut Lieve Mestdagh in  Brugge

1 

 SCHOONHEIDS- EN WELLNESS-
INSTITUUT LIEVE MESTDAGH

 BRUGGE

 Een prachtig herenhuis op amper tien minuten wandelen van de Grote Markt 
in Brugge vormt het decor van Schoonheids- en wellnessinstituut Lieve 
Mestdagh. Hier kun je terecht voor een brede waaier aan behandelingen 
en verzorgingen, uitgevoerd door een team van enthousiaste, professionele 
schoonheidsspecialistes. In een gezellige huiskamersfeer geniet je hier van 
een privéwellnessmoment. In de lounge kun je heerlijk opwarmen bij de 
haard. Laat je verwennen met een heerlijke rugmassage en kom tot rust in de 
jacuzzi. Dankzij de warme en gezellige sfeer voel je je hier onmiddellijk thuis.

 Handdoeken en badjas: meenemen. 
Slippers: meenemen.

 Schoonheids- en wellnessinstituut 
Lieve Mestdagh 

 Koningin Elizabethlaan  15  
 8000  Brugge ( België) 
 T +32 (0)50 33 56 25  

 info@lievemestdagh.be 
 www.lievemestdagh.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot 
de buitenjacuzzi

• een zalige aromatische 
rugmassage met geur-
belevenis naar keuze

Totale duur: 60 min.

Het arrangement is ook 
geschikt voor kleine 
groepjes.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Schoonheids- en wellnessinstituut Lieve Mestdagh in  Brugge
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 SCHOONHEIDS- EN WELLNESS-
INSTITUUT LIEVE MESTDAGH

 BRUGGE
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een privéwellnessmoment. In de lounge kun je heerlijk opwarmen bij de 
haard. Laat je verwennen met een heerlijke rugmassage en kom tot rust in de 
jacuzzi. Dankzij de warme en gezellige sfeer voel je je hier onmiddellijk thuis.
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 T +32 (0)50 33 56 25  

 info@lievemestdagh.be 
 www.lievemestdagh.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot 
de buitenjacuzzi

• een zalige aromatische 
rugmassage met geur-
belevenis naar keuze

Totale duur: 60 min.

Het arrangement is ook 
geschikt voor kleine 
groepjes.
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 VitaStyle in  Brugge

2 

 VITASTYLE
 BRUGGE

 In hartje Brugge, prachtig gelegen in de historische Sint-Annawijk, vind 
je VitaStyle, een afslankings-,beauty & wellnesscenter dat gerund wordt 
door Lieve Govaerts en haar team. Hun leuze is ''een gezonde geest in een 
gezond lichaam'', waardoor het niet verwonderlijk is dat gezonde voeding 
en een gezonde levensstijl centraal staan. VitaStyle onderscheidt zich door 
een persoonlijke aanpak in een rustig kader en een volledige privésfeer. Wil 
je graag afslanken met individuele begeleiding, er beter en jonger uitzien 
met voedende, hydraterende anti-aging behandelingen of eens heerlijk 
ontspannen? Dan ben je bij VitaStyle in goede handen.

 VitaStyle 
 Sint Annakerkstraat  9  
 8000  Brugge ( België) 
 T +32 (0)477 92 31 16  

 info@vitastyle.be 
 www.vitastyle.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een relaxerende 

minigelaatsverzorging 
Phyto 5 (reiniging, peeling, 
masker, massage)

• een oog- en dagcrème 
volgens uw huidtype

Totale duur: 40 min.
OF
• een welkomstdrankje
• een ontspannende 

nek-, hoofd-, rug- en 
gelaatsmassage met warme 
etherische oliën (40 min)

 V
LA

A
N

D
ER

EN



26

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Sauna Wellness Skin Care Synthia in  Brugge

3 

 SAUNA WELLNESS 
SKIN CARE SYNTHIA

 BRUGGE

 Laat je onderdompelen in een andere wereld bij Sauna Wellness Skin Care 
Synthia. Net buiten het centrum van Brugge vind je deze moderne sauna en 
wellness. Ontdek het betoverende decor dat het beste van modern design met 
traditionele oosterse elementen combineert. In die rustgevende omgeving 
geniet je van zalig ontspannende massages en verkwikkende behandelingen. 
Zo kun je er onder andere terecht voor suikerontharingen, make-up, hand- en 
voetverzorgingen, diverse massages en ook voor een stomende saunabeurt 
met uitgebreide hamambehandelingen ben je er aan het juiste adres. Hier 
kom je gegarandeerd ontspannen weer buiten! Wil je nog verder relaxen? 
Boek dan een nachtje in de bijhorende B&B A Dream.

 Sauna Wellness Skin Care Synthia 
 Peter Benoitlaan  25  

 8200  Brugge ( België) 
 T +32 (0)50 33 69 60  
 info@saunawellness.be 
 www.saunawellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een bindweefsel-
gelaatsmassage

• een dieptereiniging en 
huidscan

• een huidadvies en 
een paspoort voor 
thuisverzorging

Totale duur: 50 min.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN

 

 Sauna Wellness Skin Care Synthia in  Brugge
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DEZE BONGO
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 The Wellness @ La Reserve in  Knokke-Heist

4 

 THE WELLNESS @ LA RESERVE
 KNOKKE-HEIST

 Op de zesde verdieping van het grootste hotel van Knokke-Heist vind je The 
Wellness: een oase van rust en vrede, volledig gewijd aan jouw welzijn. Naast 
van professionele behandelingen kan je hier ook profiteren van een sessie in 
de sauna en hammam, of kan je een duik nemen in het grote binnenzwembad. 
En dat met een adembenemend uitzicht op het Zegemeer. Alle gebruikte 
producten zijn gekenmerkt als BIO en van natuurlijke oorsprong.

 Handdoeken en badjas: gebruik is inbegrepen.
Slippers: gebruik is inbegrepen.

 The Wellness @ La Reserve 
 Elizabethlaan  160  

 8300  Knokke-Heist ( België) 
 T +32 (0)477 76 31 77  

 phytspa@la-reserve.be 
 www.la-reserve.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een chocolaatje
• een vruchtensap
• een toegang tot de spa

Opgelet: dit arrangement 
is niet geldig tijdens 
school vakanties en 
feestdagen.

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN

 

 Villa Aqua in  Oostende

5 

 VILLA AQUA
 OOSTENDE

 Net buiten het centrum van Oostende vind je Villa Aqua, een wellness-
complex met een beautycentrum, een bistro en een gratis parking. In het 
thermengedeelte heb je de keuze uit maar liefst acht verschillende sauna's. 
In een aangename sfeer kun je ook genieten van een stoombad, een whirlpool, 
een cocooningbad en een verwarmd buitenzwembad met ligweide. In het 
beautycentrum kun je jezelf trakteren op een lichaamsbehandeling, een 
massage of gelaatsverzorging. Neem een kijkje op de website van Villa Aqua 
om het uitgebreide aanbod te raadplegen.

 Handdoeken, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Villa Aqua Oostende 
 Pensjagersstraat  28  

 8400  Oostende ( België) 
 T +32 (0)59 56 71 30  
 info@villa-aqua.com 
 www.villa-aqua.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een hele dag toegang 

tot de thermen
• een rug- en schouder-

massage (25 min)

 V
LA

A
N

D
ER

EN
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Villa Aqua Oostende 
 Pensjagersstraat  28  

 8400  Oostende ( België) 
 T +32 (0)59 56 71 30  
 info@villa-aqua.com 
 www.villa-aqua.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een hele dag toegang 

tot de thermen
• een rug- en schouder-

massage (25 min)
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 Très Jolie in  Zedelgem

6 

 TRÈS JOLIE
 ZEDELGEM

 Beautycenter Très Jolie is ondergebracht in een ruime villa in Zedelgem. 
Al die ruimte bood de mogelijkheid om een privésauna in te richten. Hier 
word je door niemand gestoord. In een uiterst verzorgde en smaakvolle 
omgeving geniet je van de geneugten van de sauna, het Turks stoombad, 
de regendouches en het binnenzwembad. Voor wie meer wil, is er ook de 
mogelijkheid om een gelaats- of lichaamsverzorging te reserveren. Bij Très 
Jolie kun je ook terecht voor epilaties, een manicure of pedicure. Er is ook 
een zonnebank en een powerplate, voor zij die hun lichaam graag iets sterker 
en strakker willen.

 Très Jolie 
 Brugsestraat  236  

 8210  Zedelgem ( België) 
 T +32 (0)50 84 28 20  

 info@tresjolie.be 
 www.tresjolie.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een minigezichtsbehan-
deling (reiniging, peeling, 
massage, masker)

• een handmassage in de 
duocabine

Totale duur: 45 min.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Instituut Jeunesse in  Aartrijke

7 

 INSTITUUT JEUNESSE
 AARTRIJKE

 Wanneer je je lichaam verwent, wil je dat in alle rust doen, maar ook in stijl! 
Klop daarvoor aan bij Instituut Jeunesse, want dit instituut staat volledig in het 
teken van stijlvol genieten. In het moderne en vooral ook gezellige interieur zijn 
de behandelings cabines in rustgevende donkere tinten aangekleed. Om je te 
verwelkomen word je eerst volledig ondergedompeld in de relaxte atmosfeer. 
Instituut Jeunesse biedt je onder andere een verkwikkende hotstone massage 
en een zuiverende rugpakking. Lekker genieten maar!

 Instituut Jeunesse 
 Brugsestraat  63  

 8211  Aartrijke ( België) 
 T +32 (0)50 24 05 05  

 info@instituutjeunesse.be 
 www.instituutjeunesse.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een deugddoende 
hotstone rugmassage

• een 'coup d'éclat'-
gelaatsverzorging 
met voedend masker

• een glaasje cava, 
koffie of thee

Totale duur: ongeveer 
1u15.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN

 

 Instituut Jeunesse in  Aartrijke
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 INSTITUUT JEUNESSE
 AARTRIJKE

 Wanneer je je lichaam verwent, wil je dat in alle rust doen, maar ook in stijl! 
Klop daarvoor aan bij Instituut Jeunesse, want dit instituut staat volledig in het 
teken van stijlvol genieten. In het moderne en vooral ook gezellige interieur zijn 
de behandelings cabines in rustgevende donkere tinten aangekleed. Om je te 
verwelkomen word je eerst volledig ondergedompeld in de relaxte atmosfeer. 
Instituut Jeunesse biedt je onder andere een verkwikkende hotstone massage 
en een zuiverende rugpakking. Lekker genieten maar!

 Instituut Jeunesse 
 Brugsestraat  63  

 8211  Aartrijke ( België) 
 T +32 (0)50 24 05 05  

 info@instituutjeunesse.be 
 www.instituutjeunesse.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een deugddoende 
hotstone rugmassage

• een 'coup d'éclat'-
gelaatsverzorging 
met voedend masker

• een glaasje cava, 
koffie of thee

Totale duur: ongeveer 
1u15.
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 Caldare in  Torhout

8 

 CALDARE
 TORHOUT

 Caldare is een samenvoeging van de Latijnse woorden 'calor', wat 'warmte' 
betekent en 'dare', wat letterlijk vertaald 'geven' is. En warmte, dat geeft 
Caldare in Torhout je in overvloed, in de vorm van verschillende sauna's, een 
stoombad, een verwarmd binnenzwembad met jetstreams en een jacuzzi. 
Geniet van de dagelijkse deugddoende opgietsessies. Afkoelen en verder 
ontspannen doe je in het koude dompelbad, op de ligweide, in de unieke 
rustruimtes of het bistrogedeelte. Het personeel draagt eveneens bij tot de 
warme, hartelijke sfeer in dit sauna center. De ingetogen sfeer nodigt uit tot 
complete rust en onthaasting.

 Badkleding: toegestaan in de beauty-afdeling, 
maar niet in het saunagedeelte. 

Handdoeken, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Caldare 
 Zwevezelestraat  90  

 8820  Torhout ( België) 
 T +32 (0)50 21 75 34  

 info@caldare.be 
 www.caldare.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot 
de sauna- en 
wellnessfaciliteiten 

• een antistressmassage 
(25 min)

OF

VOOR 1 PERSOON:

• een antistressmassage
• een hydraterend ritueel
• een voetmassage

Totale duur: 1u15.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Organic Day Spa & Bath House Le Voyage in  Ieper

9 

 ORGANIC DAY SPA & 
BATH HOUSE LE VOYAGE

 IEPER
 Bij Organic Day Spa & Bath House Le Voyage kan je terecht voor alles 
wat jouw lichaam nodig heeft om te herbronnen. Je vindt er een uitgebreid 
aanbod aan massages, gezichtsbehandelingen, modderbaden en scrubs. Er 
wordt gebruik gemaakt van kruiden, biologische massageoliën en met de 
hand geoogst zeewier om je huid te voeden en te laten stralen. Vele van de 
behandelingen worden aangepast aan de noden van jouw lichaam, compleet 
met advies op maat. Een bezoek aan Le Voyage doet dan ook snel stress en 
vermoeidheid verdwijnen. Herbeleef je bezoek thuis met de producten uit 
de webshop. 

 Organic Day Spa & Bath House Le 
Voyage 

 Boterstraat  30  
 8900  Ieper ( België) 

 T +32 (0)57 38 85 23  
 info@levoyage.be 
 www.levoyage.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een Lazy Days Zeewier Bad (1u) 
• een tas biologische YOVA-thee
OF
• een Organic Spiced Mud Bath 

(inclusief water, thee en 
badlinnen)

OF
• een Le Voyage Classic Massage 

(35 min)

VOOR 1 PERSOON:

• een aankoop op www.voya.be 
t.w.v. 79,90 euro
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ORGANIC DAY SPA & 
BATH HOUSE LE VOYAGE

 IEPER
 Bij Organic Day Spa & Bath House Le Voyage kan je terecht voor alles 
wat jouw lichaam nodig heeft om te herbronnen. Je vindt er een uitgebreid 
aanbod aan massages, gezichtsbehandelingen, modderbaden en scrubs. Er 
wordt gebruik gemaakt van kruiden, biologische massageoliën en met de 
hand geoogst zeewier om je huid te voeden en te laten stralen. Vele van de 
behandelingen worden aangepast aan de noden van jouw lichaam, compleet 
met advies op maat. Een bezoek aan Le Voyage doet dan ook snel stress en 
vermoeidheid verdwijnen. Herbeleef je bezoek thuis met de producten uit 
de webshop. 

 Organic Day Spa & Bath House Le 
Voyage 

 Boterstraat  30  
 8900  Ieper ( België) 

 T +32 (0)57 38 85 23  
 info@levoyage.be 
 www.levoyage.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een Lazy Days Zeewier Bad (1u) 
• een tas biologische YOVA-thee
OF
• een Organic Spiced Mud Bath 

(inclusief water, thee en 
badlinnen)

OF
• een Le Voyage Classic Massage 

(35 min)

VOOR 1 PERSOON:

• een aankoop op www.voya.be 
t.w.v. 79,90 euro
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 Wu Wei in  Kortrijk

10 

 WU WEI
 KORTRIJK

 Het unieke hotelconcept Wu Wei opende zijn deuren in Kortrijk in 2012. 
Een oude drukkerij en twee prachtige herenhuizen werden gerenoveerd tot 
Wu Wei, een spa, een restaurant, een kookatelier en een viersterrenhotel 
onder één dak. De industriële look werd behouden en aangevuld met veel 
licht en Scandinavisch meubilair, waardoor het geheel rust uitstraalt. Toch 
is het complex bewust kleinschalig en gezellig gehouden. De privésauna 
bestaat uit een panoramische sauna, een heetwaterbad, een koudwaterbad, 
een dakterras met een hut met daarin een haardvuur en een rustruimte.

 Badkleding: verplicht in de publieke sauna. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Wu Wei 
 Kongoweg  23  

 8500  Kortrijk ( België) 
 T +32 (0)56 29 01 00  

 info@wuwei.be 
 www.wuwei.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hele dag toegang 
tot de spa en een 
glaasje bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bodyslim in  Kortrijk

11 

 BODYSLIM
 KORTRIJK

 Bodyslim is een afslankingsinstituut in Kortrijk waar je ook terechtkunt voor 
een ruim aanbod aan massages en verzorgingen. Kom binnen in dit oord van 
relaxatie en laat je verwennen door het deskundig en ervaren personeel. Bij 
Bodyslim houden ze volgende filosofie in gedachten: een gezonde geest in een 
gezond lichaam. Daarbovenop maken zij gebruik van de nieuwste innovaties in 
relaxatie, beauty en afslanking. Door gerenommeerde producten te hanteren 
streven zij naar een langdurige, optimale werking bij al hun behandelingen.

 Bodyslim 
 Louis Verweestraat  5  01 
 8500  Kortrijk ( België) 
 T +32 (0)470 44 52 21  

 bodyslimkortrijk@gmail.com 
 www.bodyslimkortrijk.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een peeling en pakking 
van de rug

• een rugmassage

Totale duur: 1u.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 BODYSLIM
 KORTRIJK

 Bodyslim is een afslankingsinstituut in Kortrijk waar je ook terechtkunt voor 
een ruim aanbod aan massages en verzorgingen. Kom binnen in dit oord van 
relaxatie en laat je verwennen door het deskundig en ervaren personeel. Bij 
Bodyslim houden ze volgende filosofie in gedachten: een gezonde geest in een 
gezond lichaam. Daarbovenop maken zij gebruik van de nieuwste innovaties in 
relaxatie, beauty en afslanking. Door gerenommeerde producten te hanteren 
streven zij naar een langdurige, optimale werking bij al hun behandelingen.

 Bodyslim 
 Louis Verweestraat  5  01 
 8500  Kortrijk ( België) 
 T +32 (0)470 44 52 21  

 bodyslimkortrijk@gmail.com 
 www.bodyslimkortrijk.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een peeling en pakking 
van de rug

• een rugmassage

Totale duur: 1u.
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 Instituut Jasmine in  Heestert en Zedelgem

12 

 INSTITUUT JASMINE
 HEESTERT EN ZEDELGEM

 Bij Instituut Jasmine word je van top tot teen verwend. Je geniet in een 
oase van rust van diverse schoonheidsbehandelingen en hemelse massages. 
Zo kun je hier terecht voor gelish, gelnagels, medische pedicure, manicure, 
ontharingen en gewone of permanente make-up. Jasmine is gespecialiseerd in 
gelaatsverzorgingen. Hier zit je dus goed voor een huidanalyse en aangepast 
huidadvies. Haar persoonlijke behandeling valt duidelijk in de smaak, want 
je kunt intussen zowel in Heestert als in Zedelgem terecht voor jouw 
deugddoende opkikker.

 Instituut Jasmine 
 diverse locaties  5  D 

 8210  Heestert en Zedelgem ( België) 
 T +32 (0)475 48 18 41  

 instituutjasmine@gmail.com 
 www.instituutjasmine.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een medische   
spa-pedicure (±1u)

OF
• een rugverzorging 

 (reiniging, diepte-
reiniging, massage en 
masker) (45 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 SKINNOVATION in  Waregem

13 

 SKINNOVATION
 WAREGEM

 In het nieuwe stadsdeel van Waregem laat je al je zintuigen verwennen 
bij het gloednieuwe schoonheidsinstituut SKINNOVATION, smaakvol 
ingericht door zaakvoerster Laure. Ze stemt er elke behandeling af op jouw 
huidconditie. De professionele natuurlijke producten van [ comfort zone ] 
zorgen voor een duurzaam resultaat. In de Day Spa ontspan je in alle rust 
terwijl je je lichaam insmeert met saunahoning of scrubzout. Verder gun je 
jezelf in de salon een gelaatsverzorging op maat, laat je je voeten verzorgen 
met een pedicure of voel je de stress van je afglijden tijdens een massage. 
Bij SKINNOVATION is iedereen welkom om te genieten van de gezellige 
sfeer, persoonlijke aanpak en kwaliteitsvolle producten.

 Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren.

 SKINNOVATION 
 Zuiderpromenade  47  

 8790  Waregem ( België) 
 T +32 (0)474 57 62 96  

 info@skinnovation-beauty.com 
 www.skinnovation-beauty.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een privégebruik van 
de wellnessfaciliteiten: 
sauna, stoomcabine, 
regendouche, rustruimte 
(2u)

• een 'self treatments': 
saunahoning, twee 
soorten scrub, 
scrubhandschoen, 
SKINNOVATION-shot, 
slippers

• een gezonde 
versnapering, 
detoxdrankje, water
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 SKINNOVATION
 WAREGEM

 In het nieuwe stadsdeel van Waregem laat je al je zintuigen verwennen 
bij het gloednieuwe schoonheidsinstituut SKINNOVATION, smaakvol 
ingericht door zaakvoerster Laure. Ze stemt er elke behandeling af op jouw 
huidconditie. De professionele natuurlijke producten van [ comfort zone ] 
zorgen voor een duurzaam resultaat. In de Day Spa ontspan je in alle rust 
terwijl je je lichaam insmeert met saunahoning of scrubzout. Verder gun je 
jezelf in de salon een gelaatsverzorging op maat, laat je je voeten verzorgen 
met een pedicure of voel je de stress van je afglijden tijdens een massage. 
Bij SKINNOVATION is iedereen welkom om te genieten van de gezellige 
sfeer, persoonlijke aanpak en kwaliteitsvolle producten.

 Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren.

 SKINNOVATION 
 Zuiderpromenade  47  

 8790  Waregem ( België) 
 T +32 (0)474 57 62 96  

 info@skinnovation-beauty.com 
 www.skinnovation-beauty.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een privégebruik van 
de wellnessfaciliteiten: 
sauna, stoomcabine, 
regendouche, rustruimte 
(2u)

• een 'self treatments': 
saunahoning, twee 
soorten scrub, 
scrubhandschoen, 
SKINNOVATION-shot, 
slippers

• een gezonde 
versnapering, 
detoxdrankje, water
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 Sansara in  Hulste

14 

 SANSARA
 HULSTE

 Sansara is een massage- en welzijnspraktijk waar zowel mannen en vrouwen 
als jong en oud, terechtkunnen voor verschillende massages en energetische 
behandelingen. Geniet van een waaier aan massagetechnieken, zoals 
relaxerende massages, Japanse gelaatsmassages, zwangerschapsmassages 
en therapeutische massages met extra aandacht voor spanningen in de 
spieren. Ook energetische behandelingen, zoals reiki, biodynamisch chakra-
evenwicht, cranio-sacraal en meridiaanstreching, worden er aangeboden. 
Laat je naar een andere wereld verplaatsen waar je volledig één met jezelf 
kunt zijn met een lichaam en geest in harmonie.

 Sansara 
 Brugsestraat  26  

 8531  Hulste ( België) 
 T +32 (0)490 43 18 94  

 info@sansara.be 
 www.sansara.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een relaxerende 
duomassage (achterzijde: 
hoofd, nek, schouders, 
rug en benen)

OF 
• een Japanse 

duogelaatsmassage
OF 
• een energetische 

duobehandeling

Totale duur: 45 min.
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 Opgelet: de duur van het arrangement kan uitgebreid worden 
naar 60 of 90 minuten, mits betaling van een supplement.

Extra: iedere nieuwe klant krijgt 2 kortingsbonnen van 20% voor 
een volgend bezoek. Je kunt die zelf gebruiken of doorgeven.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Argenteuil Spa & Wellness in  Roeselare

15 

 ARGENTEUIL SPA & WELLNESS
 ROESEL ARE

 Argenteuil, met Lieve Decuypere als zaakvoerder, is steeds in evolutie als 
schoonheidsinstituut en als exclusief Spa- en Wellnesscentrum. Argenteuil 
is sterk gespecialiseerd in resultaatgerichte behandelingen voor gelaat en 
lichaam, aangeboden door een deskundig en voortdurend bijgeschoold team. 
In de Kraxen Stove zit je, gewikkeld in een linnen doek, in een nis tegen 
op hoge temperatuur verwarmd hooi uit de Alpen. In de Sabbia Med lig 
je op een bodem van verwarmd zand. Je ondergaat een simulatie van een 
zonnedag. Muziek en oliën benadrukken het lentegevoel. In de relaxruimte 
kun je ontspannen op de dondolozetels. De beweging van deze avant-
gardeschommelstoelen past zich aan aan je ademhaling.

 Handdoeken en badjas: gebruik is inbegrepen. 
Slippers: gebruik is inbegrepen.

 Argenteuil Spa & Wellness 
 Westlaan  255  

 8800  Roeselare ( België) 
 T +32 (0)51 22 21 70  
 info@argenteuil.be 
 www.argenteuil.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een ontvangst met 
een welkomstdoek en 
een drankje

• een sessie in de Kraxen 
Stove

• een sessie in de Sabbia 
Med

• een relaxerende 
voetmassage

• het gebruik van de 
dondolozetels

Totale duur: 2u.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ARGENTEUIL SPA & WELLNESS
 ROESEL ARE

 Argenteuil, met Lieve Decuypere als zaakvoerder, is steeds in evolutie als 
schoonheidsinstituut en als exclusief Spa- en Wellnesscentrum. Argenteuil 
is sterk gespecialiseerd in resultaatgerichte behandelingen voor gelaat en 
lichaam, aangeboden door een deskundig en voortdurend bijgeschoold team. 
In de Kraxen Stove zit je, gewikkeld in een linnen doek, in een nis tegen 
op hoge temperatuur verwarmd hooi uit de Alpen. In de Sabbia Med lig 
je op een bodem van verwarmd zand. Je ondergaat een simulatie van een 
zonnedag. Muziek en oliën benadrukken het lentegevoel. In de relaxruimte 
kun je ontspannen op de dondolozetels. De beweging van deze avant-
gardeschommelstoelen past zich aan aan je ademhaling.

 Handdoeken en badjas: gebruik is inbegrepen. 
Slippers: gebruik is inbegrepen.

 Argenteuil Spa & Wellness 
 Westlaan  255  

 8800  Roeselare ( België) 
 T +32 (0)51 22 21 70  
 info@argenteuil.be 
 www.argenteuil.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een ontvangst met 
een welkomstdoek en 
een drankje

• een sessie in de Kraxen 
Stove

• een sessie in de Sabbia 
Med

• een relaxerende 
voetmassage

• het gebruik van de 
dondolozetels

Totale duur: 2u.
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 Beauty Wellness Spa in  Roeselare
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 BEAUTY WELLNESS SPA
 ROESEL ARE

 Naast hamamverzorgingen biedt Beauty Wellness Spa allerlei andere originele 
verzorgingen en traditionele massages à la carte aan, zoals hotstone massages, 
Indische massages of Berberse massages. Je kunt er natuurlijk ook terecht 
voor klassieke behandelingen. Alle verzorgingen worden gepersonaliseerd en 
uitgevoerd met kwaliteits producten van Thalgo en originele Marokkaanse 
bioarganolie.

 Beauty Wellness Spa 
 Meensesteenweg  49  

 8800  Roeselare ( België) 
 T +32 (0)51 21 13 29  

 info@beautywellnessspa.be 
 www.beautywellnessspa.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een Marrakech-massage, 
bestaande uit:
• een oosterse massage 

met pure arganolie
• een gelaats peeling
• een hydraterende 

gelaatsmassage

Totale duur: 1u 
(inclusief pauze). 

Het arrangement 
wordt gegeven in duo.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Relaxhuis Carpe Diem in  Meulebeke

17 

 RELAXHUIS CARPE DIEM
 MEULEBEKE

 Sinds 2001 is Relaxhuis Carpe Diem een vaste waarde in het West-Vlaamse 
Meulebeke. Het oord van rust opereert onder het motto 'pluk de dag', wat 
zoveel wil zeggen als 'geniet van het leven'. En genieten, kun je hier volop. De 
privéwellness beschikt over een binnensauna (60°C) met kleurentherapie, 
een droge buitensauna (90°C), een infraroodsauna, een stoombad, een 
houten ligbad, een dompelbad (buiten), voetbadjes, koude en warme douches, 
een kantelemmer, twee massageslangen en een watervaldouche. Daarnaast 
kun je bij Carpe Diem terecht voor verschillende soorten massages, die altijd 
aangepast worden aan de behoeften van het lichaam.

 Handdoeken en badjas: gebruik is inbegrepen.

 Relaxhuis Carpe Diem 
 Kasteelstraat  1  

 8760  Meulebeke ( België) 
 T +32 (0)497 82 16 82  

 info@relaxhuiscarpediem.be 
 www.relaxhuiscarpediem.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gebruik van de 
infraroodsauna

• een ontspannend bad
• een scrubpakket
• thee en water

Totale duur: 1u30.

Opgelet: Het is mogelijk 
een behandeling bij te 
boeken (doorgeven bij 
reservering).
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 RELAXHUIS CARPE DIEM
 MEULEBEKE

 Sinds 2001 is Relaxhuis Carpe Diem een vaste waarde in het West-Vlaamse 
Meulebeke. Het oord van rust opereert onder het motto 'pluk de dag', wat 
zoveel wil zeggen als 'geniet van het leven'. En genieten, kun je hier volop. De 
privéwellness beschikt over een binnensauna (60°C) met kleurentherapie, 
een droge buitensauna (90°C), een infraroodsauna, een stoombad, een 
houten ligbad, een dompelbad (buiten), voetbadjes, koude en warme douches, 
een kantelemmer, twee massageslangen en een watervaldouche. Daarnaast 
kun je bij Carpe Diem terecht voor verschillende soorten massages, die altijd 
aangepast worden aan de behoeften van het lichaam.

 Handdoeken en badjas: gebruik is inbegrepen.

 Relaxhuis Carpe Diem 
 Kasteelstraat  1  

 8760  Meulebeke ( België) 
 T +32 (0)497 82 16 82  

 info@relaxhuiscarpediem.be 
 www.relaxhuiscarpediem.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gebruik van de 
infraroodsauna

• een ontspannend bad
• een scrubpakket
• thee en water

Totale duur: 1u30.

Opgelet: Het is mogelijk 
een behandeling bij te 
boeken (doorgeven bij 
reservering).
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 Yanko Wellness & Beauty in  Deinze
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 YANKO WELLNESS & BEAUTY
 DEINZE

 Ontsnap aan de alledaagse drukte en ga voor een lekker relaxed dagje bij 
Yanko Wellness & Beauty. Hier word je heerlijk verwend met topproducten 
door specialisten die intussen hun sporen verdiend hebben. Massages, scrubs, 
peelings en andere behandelingen, bij hen ben je in goede handen. Na de 
verzorgingen straalt je huid als nooit tevoren. Voor wie hier graag nog een 
vervolg aan breit, is een bezoekje aan de thermen een aanrader. In de sauna, 
hamam, jacuzzi en het zwembad ontspan je op je eigen tempo.

 Yanko Wellness & Beauty 
 Emiel Clauslaan  87A  

 9800  Deinze ( België) 
 T +32 (0)9 380 84 20  

 info@yanko-wellness.be 
 www.yanko-wellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een persoonlijke   
huid analyse (10 min)

• een Babor-gelaats-
verzorging: reiniging, 
peeling, verwijderen van 
onzuiverheden, dag-
crème en een massage 
van de hals en decolleté 
(40 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Ilse D Esthetiek in  Gent
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 ILSE D ESTHETIEK
 GENT

 Bij Ilse D Esthetiek vind je een gezellige plek waar je helemaal tot rust komt. 
Ilse doet er alles aan je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Je kunt bij 
haar onder andere terecht voor gelaatsverzorgingen, manicure, pedicure, een 
Brazil sugar wax, ontharingen met suiker, wimperverlenging en massages. 
Ilse D is de eerste en enige Master in HD Brows in België, een techniek 
uit Londen, die zeker de moeite waard is om te ontdekken. Bij Ilse D staat 
ontspanning centraal, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan een 
kwaliteitsvolle verzorging.

 Ilse D Esthetiek 
 Sint Lievenslaan  95  

 9000  Gent ( België) 
 T +32 (0)485 10 43 13   

 www.ilsed.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een sessie sunless   
spray tanning

• een glaasje cava en 
een geschenkje

OF
• een gelaatsverzorging, 

bestaande uit basis-
reiniging, dieptereiniging, 
massage, masker, dag-
crème en dagmake-up

• een glaasje cava en een 
geschenkje

 V
LA

A
N

D
ER

EN

GOED OM TE WETEN

Extra: je krijgt 10% korting bij aankoop van minstens 3 producten. 
Mits bijbetaling van 35 euro p.p. kun je een luxe gelaatsverzorging krijgen (1u).

Opgelet: gedurende de drukke periode van juli en augustus 
is het mogelijk dat je hier niet kunt reserveren.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Ilse D Esthetiek in  Gent
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 ILSE D ESTHETIEK
 GENT

 Bij Ilse D Esthetiek vind je een gezellige plek waar je helemaal tot rust komt. 
Ilse doet er alles aan je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Je kunt bij 
haar onder andere terecht voor gelaatsverzorgingen, manicure, pedicure, een 
Brazil sugar wax, ontharingen met suiker, wimperverlenging en massages. 
Ilse D is de eerste en enige Master in HD Brows in België, een techniek 
uit Londen, die zeker de moeite waard is om te ontdekken. Bij Ilse D staat 
ontspanning centraal, waarbij er extra aandacht wordt besteed aan een 
kwaliteitsvolle verzorging.

 Ilse D Esthetiek 
 Sint Lievenslaan  95  

 9000  Gent ( België) 
 T +32 (0)485 10 43 13   

 www.ilsed.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een sessie sunless   
spray tanning

• een glaasje cava en 
een geschenkje

OF
• een gelaatsverzorging, 

bestaande uit basis-
reiniging, dieptereiniging, 
massage, masker, dag-
crème en dagmake-up

• een glaasje cava en een 
geschenkje
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 Asanti in  Destelbergen
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 ASANTI
 DESTELBERGEN

 Bij Asanti vind je manieren genoeg om je door een deugddoende warmte 
te laten omarmen en je lichaam te bevrijden van onzuiverheden. Er is een 
infrarood sauna, een Himalaya-zoutsauna, een panoramasauna en de grootste 
kelosauna van België, waar dagelijks opgietsessies worden georganiseerd. 
Na de sauna is het aangenaam om een duik te nemen in het binnen- of 
het buitenzwembad (33°C), of om even plaats te nemen in de whirlpool. 
Wanneer de zon schijnt, biedt de zonneweide van niet minder dan tweeduizend 
vierkante meter een ideaal relaxmoment. Vanzelfsprekend kun je hier ook 
terecht voor tal van deugddoende traditionele en Thaise massages en 
schoonheidsbehandelingen. In de gezellige bistro kun je genieten van een 
smakelijke hap, een verfrissend drankje of een heerlijke koffie.

 Badkleding: niet toegelaten. Badjas en handdoeken: meenemen 
of ter plaatse huren. Een badjas is verplicht in de ontspanningsruimte, 
de bar en het restaurant. Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Asanti 
 Damvalleistraat  31  

 9070  Destelbergen ( België) 
 T +32 (0)9 228 37 06  

 info@asanti.be 
 www.asanti.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een zuiverende scrub 
van de rug

• een voedende pakking 
van de rug

• een relaxmassage van 
de rug, nek, schouders 
en hoofdhuid

• een antistressvoetbadje 
met Dode Zeezout

Totale duur: 50 min.
Opgelet: je kunt je 
arrangement uitbreiden 
met toegang tot de 
thermen, voor 21,50 euro 
in plaats van 27 euro.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Beauty Firm - Physiomins in  Nazareth
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 BEAUTY FIRM - PHYSIOMINS
 NAZARETH

 Bij Beauty Firm - Physiomins krijg je een gepersonaliseerde figuuranalyse, 
gevolgd door een relaxerende ontgiftingsbehandeling in de Alphamins of 
een lymfedrainage. De Alphamins brengt het afslankingsproces op gang via 
licht-, aroma- en warmtetherapie. De afval- en gifstoffen worden uit het 
lichaam verwijderd en de vetmassa wordt losgemaakt. De andere persoon kan 
indien gewenst opteren voor een lymfedrainage. Die massagetechniek helpt 
tegen overgewicht door de bloedcirculatie in je lymfe- en bloedvatenstelsel 
te stimuleren en afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen. Bovendien staat 
elke behandeling bij Beauty Firm - Physiomins gelijk aan pure relaxatie.

 Beauty Firm - Physiomins 
 Dorp  224  

 9830  Nazareth ( België) 
 T +32 (0)93 88 55 55   
 latem@physiomins.be 

 www.physiomins.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een professionele figuur-
analyse per persoon

• een ontspannings- en 
ontgiftingsbehandeling 
in de Alphamins 
(30 à 40 min)

OF
• een professionele figuur-

analyse per persoon
• een drainerende behan-

deling door lymfedraina-
ge of pressotherapie van 
buik of benen 
(30 à 40 min)

 V
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A
N

D
ER

EN
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Beauty Firm - Physiomins in  Nazareth
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 BEAUTY FIRM - PHYSIOMINS
 NAZARETH

 Bij Beauty Firm - Physiomins krijg je een gepersonaliseerde figuuranalyse, 
gevolgd door een relaxerende ontgiftingsbehandeling in de Alphamins of 
een lymfedrainage. De Alphamins brengt het afslankingsproces op gang via 
licht-, aroma- en warmtetherapie. De afval- en gifstoffen worden uit het 
lichaam verwijderd en de vetmassa wordt losgemaakt. De andere persoon kan 
indien gewenst opteren voor een lymfedrainage. Die massagetechniek helpt 
tegen overgewicht door de bloedcirculatie in je lymfe- en bloedvatenstelsel 
te stimuleren en afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen. Bovendien staat 
elke behandeling bij Beauty Firm - Physiomins gelijk aan pure relaxatie.

 Beauty Firm - Physiomins 
 Dorp  224  

 9830  Nazareth ( België) 
 T +32 (0)93 88 55 55   
 latem@physiomins.be 

 www.physiomins.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een professionele figuur-
analyse per persoon

• een ontspannings- en 
ontgiftingsbehandeling 
in de Alphamins 
(30 à 40 min)

OF
• een professionele figuur-

analyse per persoon
• een drainerende behan-

deling door lymfedraina-
ge of pressotherapie van 
buik of benen 
(30 à 40 min)

 V
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N
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 Ô-Silence in  Oostakker
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 Ô-SILENCE
 OOSTAKKER

 Bij Ô-Silence word je ondergedompeld in een oase van rust en pure verwennerij 
voor al je zintuigen. Hier kun je namelijk floaten op een Nuvola-tafel. Dit 
innovatieve concept is een tikkeltje anders dan de klassieke floatingcabine. 
Hier drijf je niet rechtstreeks op water, maar wel op een bijzondere matras. 
Zo lijkt het wel alsof je tussen wolkjes drijft. Hierbij is er ook een speciaal 
verlichtingssysteem dat in het water wordt ondergedompeld. De opeenvolging 
van kleuren, die je trouwens ook waarneemt met je ogen dicht, zorgen voor 
een nog diepere ontspanning. Floaten is naast ontspannend ook heilzaam 
voor mensen met een spierziekte, reuma of slaapproblemen.

 Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren.  
Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Ô-Silence 
 Elzenhof  5  

 9041  Oostakker ( België) 
 T +32 (0)497 81 43 54  

 info@o-silence.be 
 www.o-silence.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een floatingsessie 
(30 min)

• een geschenkje

Opgelet: de sessies 
gebeuren niet gelijktijdig, 
maar na elkaar.

Je kan hier terecht van 
maandag t/m vrijdag van 
9 tot 16.30 uur.

 V
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Zen-Senses in  Drongen
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 ZEN-SENSES
 DRONGEN

 Net buiten de Gentse ring vind je in Drongen een oord van rust bij Zen-
Senses. Hier kun je even de dagelijkse stress vergeten en weer even helemaal 
tot jezelf komen. Je kunt bij Zen-Senses terecht voor een brede waaier aan 
massages, verzorgingen en gezondheidsconsults. Zen-Senses biedt je een 
modern en rustgevend kader in de groene rand rond Gent. De ideale plaats 
om aan de stadsdrukte te ontsnappen!

 Zen-Senses 
 Abdijmolenstraat  42  A 
 9031  Drongen ( België) 
 T +32 (0)495 14 57 28  

 info@zen-senses.be 
 www.zen-senses.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een lichaamsscrub
• een lichaamspakking 

(keuze uit verschillende 
pakkingen)

Totale duur: 40 min.

 V
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N
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ZEN-SENSES
 DRONGEN

 Net buiten de Gentse ring vind je in Drongen een oord van rust bij Zen-
Senses. Hier kun je even de dagelijkse stress vergeten en weer even helemaal 
tot jezelf komen. Je kunt bij Zen-Senses terecht voor een brede waaier aan 
massages, verzorgingen en gezondheidsconsults. Zen-Senses biedt je een 
modern en rustgevend kader in de groene rand rond Gent. De ideale plaats 
om aan de stadsdrukte te ontsnappen!

 Zen-Senses 
 Abdijmolenstraat  42  A 
 9031  Drongen ( België) 
 T +32 (0)495 14 57 28  

 info@zen-senses.be 
 www.zen-senses.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een lichaamsscrub
• een lichaamspakking 

(keuze uit verschillende 
pakkingen)

Totale duur: 40 min.
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 Zen Your Body in  Evergem
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 ZEN YOUR BODY
 EVERGEM

 Als voormalig nationaal zwemkampioen vlinderslag kwam Martine al op 
jonge leeftijd in contact met massages. De heerlijkheid van massages is 
Martine nooit ontgaan. Zo ruilde ze haar drukke job in voor eentje waar ze 
met veel passie in kan uitblinken. Intussen is Martine een gediplomeerd 
massagetherapeute en zorgt ze met haar zaak Zen Your Body dagelijks voor 
het geluk van anderen. Hier vind je, zoals je kunt afleiden uit de naam, de 
ultieme lichaamsontspanning. Heb je nood aan een sportmassage? Of heb 
je eerder zin in een hotstonemassage? Aan keuze is er geen gebrek! 

 Zen Your Body 
 Schuurstraat  4  

 9940  Evergem ( België) 
 T +32 (0)4 78 76 22 33   

 contact@zenyourbody.be 
 www.zenyourbody.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje cava 
(als afsluiter)

• een scrub met pakking 
en een massage (60 min)

Opgelet: de massage 
wordt afwisselend door 
één masseuse gegeven.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Lelia Lyra in  Geraardsbergen
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 LELIA LYRA
 GERAARDSBERGEN

 Ruth Schoenmaekers ontvangt je hartelijk in Lelia Lyra, een relaxatie- en 
schoonheidssalon in Geraardsbergen waar alles in het teken van rust en 
ontspanning staat. Je kunt hier genieten van diverse behandelingen en 
massages. Ruth gebruikt natuurlijke producten van biologische oorsprong 
en geeft graag aandacht aan je persoonlijke wensen. Het gaat er in de 
eerste plaats namelijk om dat jij een unieke ervaring beleeft. De massages 
verminderen stress en pijn en achteraf ervaar je een echte energieboost. 
Waar wacht je nog op?

 Lelia Lyra 
 Frans Renswijk  21  

 9500  Geraardsbergen ( België) 
 T +32 (0)486 55 18 55  

 rutharcoiris.s@gmail.com 
 www.ruthschoenmaekers.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een Droom Weg-
duoarrangement:
• een reiniging van 

het gelaat
• een scrub
• een massage
• een masker
• een rug-, nek- en 

schoudermassage
• een infraroodbehandeling 

van de rug
• een koffie of thee

Totale duur: 1u20.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Lelia Lyra in  Geraardsbergen
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 LELIA LYRA
 GERAARDSBERGEN

 Ruth Schoenmaekers ontvangt je hartelijk in Lelia Lyra, een relaxatie- en 
schoonheidssalon in Geraardsbergen waar alles in het teken van rust en 
ontspanning staat. Je kunt hier genieten van diverse behandelingen en 
massages. Ruth gebruikt natuurlijke producten van biologische oorsprong 
en geeft graag aandacht aan je persoonlijke wensen. Het gaat er in de 
eerste plaats namelijk om dat jij een unieke ervaring beleeft. De massages 
verminderen stress en pijn en achteraf ervaar je een echte energieboost. 
Waar wacht je nog op?

 Lelia Lyra 
 Frans Renswijk  21  

 9500  Geraardsbergen ( België) 
 T +32 (0)486 55 18 55  

 rutharcoiris.s@gmail.com 
 www.ruthschoenmaekers.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een Droom Weg-
duoarrangement:
• een reiniging van 

het gelaat
• een scrub
• een massage
• een masker
• een rug-, nek- en 

schoudermassage
• een infraroodbehandeling 

van de rug
• een koffie of thee

Totale duur: 1u20.
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 Souks & Sauna in  Meerbeke
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 SOUKS & SAUNA
 MEERBEKE

 Souks & Sauna is een nog jong wellnesscentrum waar je terechtkomt in 
een oriëntaals decor. Het centrum is rijkelijk voorzien van sauna's als een 
kelosauna, een panoramische sauna, een infraroodsauna en een droge sauna 
met kleurentherapie. Verder heb je er ook de hamam, het warme voetenbad, 
het caldarium, het koude doorloopbad, de whirlpool, de rustruimtes met open 
haard, het verwarmde zwembad en de tuin. Er hoort ook een beautyfarm 
bij het wellnesscentrum waar een professioneel opgeleid team klaarstaat 
om je te verwennen met een keur aan hamam- en lichaamsbehandelingen, 
pakkingen en massages.

 Badkleding: alleen toegestaan op dinsdag (geen shorts) 
en op woensdag tijdens school vakanties. 

Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 
Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Souks & Sauna 
 Sint-Pietersstraat  16  

 9402  Meerbeke ( België) 
 T +32 (0)54 56 70 75  

 info@souksensauna.be 
 www.souksensauna.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje met 
citroen en munt

• een onbeperkt gebruik 
van de wellnessfaciliteiten

• een hamamritueel 
(60 min): een ritueel 
met zeepzak, arganzeep 
en zwarte zeep in de 
hamam, scrub met 
kessahandschoen en 
rasulpakking
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Verzorgingscentrum Lei in  Aalst
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 VERZORGINGSCENTRUM LEI
 AALST

 In een stijlvol ingerichte patriciërswoning uit 1845 biedt Lei, met al meer dan 
25 jaar ervaring, verkwikkende, rustgevende en deugddoende behandelingen 
aan. Bij Lei wordt er naar een evenwichtige huid gestreefd. De filosofie hier 
is immers dat de huid de balans van de geest is en een algemeen gevoel 
van welbehagen beïnvloedt. Een huidanalyse wordt bij elk arrangement 
uitgevoerd, om je zodoende wegwijs te helpen in je thuisverzorging. Het 
centrum beschikt ook over een privéspa met sauna, jacuzzi en infraroodcabine.

 Badkleding: niet toegestaan in de jacuzzi. 
Handdoeken en badjas: verplicht ter plaatse huren.

 Verzorgingscentrum Lei 
 Keizersplein  49  

 9300  Aalst ( België) 
 T +32 (0)53 78 46 66  

 info@lei.be 
 www.lei.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
• een ontvangst met vruchtenthee
• een scrub en massage van voeten 

en benen
• een hotstonemassage (in de zomer 

gecombineerd met cold stone)
• een massage van de rug, nek, hals en 

schouders en lava-rugverwarming 
(tijdens de massage)

• een huid analyse
• een fruitsap of bubbels
Totale duur: 1u.
OF
VOOR 2 PERSONEN:
• een privégebruik van de sauna en 

jacuzzi (1u)
• een massage van de rug, nek, hals en 

schouders met zoete amandelolie
Totale duur: 1u15.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 VERZORGINGSCENTRUM LEI
 AALST

 In een stijlvol ingerichte patriciërswoning uit 1845 biedt Lei, met al meer dan 
25 jaar ervaring, verkwikkende, rustgevende en deugddoende behandelingen 
aan. Bij Lei wordt er naar een evenwichtige huid gestreefd. De filosofie hier 
is immers dat de huid de balans van de geest is en een algemeen gevoel 
van welbehagen beïnvloedt. Een huidanalyse wordt bij elk arrangement 
uitgevoerd, om je zodoende wegwijs te helpen in je thuisverzorging. Het 
centrum beschikt ook over een privéspa met sauna, jacuzzi en infraroodcabine.

 Badkleding: niet toegestaan in de jacuzzi. 
Handdoeken en badjas: verplicht ter plaatse huren.

 Verzorgingscentrum Lei 
 Keizersplein  49  

 9300  Aalst ( België) 
 T +32 (0)53 78 46 66  

 info@lei.be 
 www.lei.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
• een ontvangst met vruchtenthee
• een scrub en massage van voeten 

en benen
• een hotstonemassage (in de zomer 

gecombineerd met cold stone)
• een massage van de rug, nek, hals en 

schouders en lava-rugverwarming 
(tijdens de massage)

• een huid analyse
• een fruitsap of bubbels
Totale duur: 1u.
OF
VOOR 2 PERSONEN:
• een privégebruik van de sauna en 

jacuzzi (1u)
• een massage van de rug, nek, hals en 

schouders met zoete amandelolie
Totale duur: 1u15.
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 Sauna & Beauty De Dijk in  Dendermonde
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 SAUNA & BEAUTY DE DIJK
 DENDERMONDE

 Sauna & Beauty De Dijk heeft maar liefst vijf sauna's: een unieke panoramasauna 
met beelden van over heel de wereld, een kruidensauna met lichttherapie, 
een gloednieuwe houtgestookte keloblokhutsauna, een opgietsauna en een 
weldoende infrarood-kelocabine. Er is ook een stoombad met aromatherapie. 
Alle sauna's bieden plaats aan zeven tot twintig personen. Sauna & Beauty 
De Dijk beschikt verder over een buiten- en een binnenzwembad met zeer 
aangename temperaturen. Daarnaast is er ook nog een heerlijke whirlpool. 
Drie douchezones met stortemmers met koud water en een aangenaam 
voetbad ronden de waterpartijen af. In het beautygedeelte kun je je verder 
lekker laten verwennen met lichaamsbehandelingen en massages.

 Sauna & Beauty De Dijk 
 Sint-Onolfsdijk  6A  a 

 9200  Dendermonde ( België) 
 T +32 (0)52 20 07 25  

 info@sauna-beauty-dedijk.be 
 www.sauna-beauty-dedijk.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een pakking van de rug 
met Dode Zeemodder 
(25 min)

• een Japanse gelaats-
massage (25 min)

Extra: voor een supple-
ment van 22 euro per 
persoon kun je ook een 
hele dag van de sauna- 
en thermenfaciliteiten 
genieten.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Sunline by Laura in  Oudegem

29 

 SUNLINE BY LAURA
 OUDEGEM

 Tijd en ruimte voor jezelf: het is geen overbodige luxe. Jezelf af en toe eens flink 
in de watten laten leggen hoort daar zonder twijfel ook bij. Wie binnenwandelt 
bij Sunline by Laura zet meteen de eerste stap richting ontspanning en welzijn. 
In een verzorgde en gezellige omgeving geniet je hier van een ruim gamma 
aan behandelingen en verzorgingen. Gelaatsverzorgingen, manicures, een 
zonnebankbeurt en massages, het is slechts een voorsmaakje uit het aanbod. 
Welke behandeling jouw voorkeur ook geniet, bij Sunline by Laura komt jouw 
welzijn steevast op de eerste plaats.

 Sunline by Laura 
 Oudegemsebaan  199A  A 
 9200  Oudegem ( België) 
 T +32 (0)474 27 65 82  

 laura_260501@hotmail.com 
 www.sunlinebylaura.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
• een zonnebankbeurt Ergoline 

(9 min) OF een spraytanning 
van het gelaat

EN
• een rug- en nekmassage (20 min) 

OF een gelaats-, nek-, schouder-, 
arm- en handmassage (20 min) 
OF een minigelaatsverzorging: 
reiniging, peeling, masker en 
dagcrème (20 min)

Extra: een kortingsbon van 5 euro 
voor een volgend bezoek. Mits 
betaling van een supplement van 
25 euro p.p. krijg je een volledige 
lichaamsmassage OF basis 
gelaatsverzorging (50 min) met 
een epilatie van de wenkbrauwen.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 SUNLINE BY LAURA
 OUDEGEM

 Tijd en ruimte voor jezelf: het is geen overbodige luxe. Jezelf af en toe eens flink 
in de watten laten leggen hoort daar zonder twijfel ook bij. Wie binnenwandelt 
bij Sunline by Laura zet meteen de eerste stap richting ontspanning en welzijn. 
In een verzorgde en gezellige omgeving geniet je hier van een ruim gamma 
aan behandelingen en verzorgingen. Gelaatsverzorgingen, manicures, een 
zonnebankbeurt en massages, het is slechts een voorsmaakje uit het aanbod. 
Welke behandeling jouw voorkeur ook geniet, bij Sunline by Laura komt jouw 
welzijn steevast op de eerste plaats.

 Sunline by Laura 
 Oudegemsebaan  199A  A 
 9200  Oudegem ( België) 
 T +32 (0)474 27 65 82  

 laura_260501@hotmail.com 
 www.sunlinebylaura.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
• een zonnebankbeurt Ergoline 

(9 min) OF een spraytanning 
van het gelaat

EN
• een rug- en nekmassage (20 min) 

OF een gelaats-, nek-, schouder-, 
arm- en handmassage (20 min) 
OF een minigelaatsverzorging: 
reiniging, peeling, masker en 
dagcrème (20 min)

Extra: een kortingsbon van 5 euro 
voor een volgend bezoek. Mits 
betaling van een supplement van 
25 euro p.p. krijg je een volledige 
lichaamsmassage OF basis 
gelaatsverzorging (50 min) met 
een epilatie van de wenkbrauwen.
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 Ozorio in  Baasrode

30 

 OZORIO
 BAASRODE

 Een prachtig herenhuis met kleine ruimtes vol authentieke elementen en 
stijlvolle details: er is waarschijnlijk geen mooier kader denkbaar voor een 
wellness instituut. Ozorio heeft met het Oude Brouwershuis van Baasrode 
een unieke locatie en biedt exclusieve faciliteiten en behandelingen van 
topkwaliteit. Het gamma van behandelingen is uitgebreid, zodat iedereen 
het ideale pakket kan samenstellen. Mogelijke lichaamsbehandelingen zijn 
speciale peelings of epilaties, en er zijn ook heerlijke massages om puur te 
genieten. De kristalmassage is er één van.

 Ozorio 
 Sint-Ursmarusstraat  62  
 9200  Baasrode ( België) 
 T +32 (0)52 34 50 53  

 info@ozorio.be 
 www.ozorio.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 
• een glaasje cava
• een gelaatsverzorging, 

aangepast aan je huidtype
• een hand- en armverzorging 

OF voet- en beenverzorging

Totale duur: 1u.
OF

VOOR 1 PERSOON:
• een glaasje cava
• een luxe gelaatsverzorging 

met warme kristalmassage 
OF een been- en voetver-
zorging met massage

Totale duur: 1u30.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN

 

 Thermen Katara in  Belsele

31 

 THERMEN KATARA
 BELSELE

 In het Oudgrieks staat 'katara' voor 'zuiver, puur, rein', een betekenis die 
zeker niet misstaat voor de pure en intense saunabeleving die bij Thermen 
Katara wordt vooropgesteld. Op niet minder dan tienduizend vierkante meter 
vindt iedereen er saunaplezier op maat. Er zijn binnen- en buitensauna's, 
opgietsessies, jacuzzi's, neveldouches en een waterstraat. Dankzij de 
verscheidenheid aan sauna's maak je een heuse reis rond de wereld: Fins, Thais, 
Japans, Arabisch... Thermen Katara biedt ook een waaier aan behandelingen, 
zoals uiteenlopende infraroodbehandelingen, massages, revitaliserende 
lichaamsbehandelingen of gelaatsverzorgingen.

 Badkleding: niet toegestaan 
(behalve op woensdag, dan is het badkledingdag). 

Handdoeken, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Thermen Katara 
 Nieuwe Baan  66  

 9111  Belsele ( België) 
 T +32 (0)3 773 24 00  

 info@katara.be 
 www.katara.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een toegang tot 

de sauna- en 
thermenfaciliteiten

• een lunch (ter waarde van 
15 euro per persoon)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 THERMEN KATARA
 BELSELE

 In het Oudgrieks staat 'katara' voor 'zuiver, puur, rein', een betekenis die 
zeker niet misstaat voor de pure en intense saunabeleving die bij Thermen 
Katara wordt vooropgesteld. Op niet minder dan tienduizend vierkante meter 
vindt iedereen er saunaplezier op maat. Er zijn binnen- en buitensauna's, 
opgietsessies, jacuzzi's, neveldouches en een waterstraat. Dankzij de 
verscheidenheid aan sauna's maak je een heuse reis rond de wereld: Fins, Thais, 
Japans, Arabisch... Thermen Katara biedt ook een waaier aan behandelingen, 
zoals uiteenlopende infraroodbehandelingen, massages, revitaliserende 
lichaamsbehandelingen of gelaatsverzorgingen.

 Badkleding: niet toegestaan 
(behalve op woensdag, dan is het badkledingdag). 

Handdoeken, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Thermen Katara 
 Nieuwe Baan  66  

 9111  Belsele ( België) 
 T +32 (0)3 773 24 00  

 info@katara.be 
 www.katara.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een toegang tot 

de sauna- en 
thermenfaciliteiten

• een lunch (ter waarde van 
15 euro per persoon)

 V
LA

A
N

D
ER

EN

 

 Instituut Dbo in  Temse
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 INSTITUUT DBO
 TEMSE

 Relaxen gaat soms beter in exotische sferen, waar je alle stress van het 
dagelijkse leven gemakkelijk achter je laat. Daarvoor moet je bij Instituut 
Dbo in Temse zijn. Je kunt hier terecht voor verschillende verzorgingen 
en esthetische behandelingen. Het schoonheidsinstituut werkt uitsluitend 
met de producten van AHAVA, met ingrediënten als Dode Zeewater, Dode 
Zeezout en Dode Zee minerale modder, ideaal voor elk huidtype. Onder de 
deskundige begeleiding van schoonheidsspecialiste Deborah De Meyer krijg 
je een manicure en een dagmaquillage.

 Instituut Dbo 
 Scheldestraat  60  

 9140  Temse ( België) 
 T +32 (0)479 85 77 61  
 info@instituutdbo.be 
 www.instituutdbo.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een manicure 
(exclusief lakken)

• een dagmaquillage
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Topwellness in  Puurs
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 TOPWELLNESS
 PUURS

 In Liezele bij Puurs vind je Topwellness, een uniek wellnesscentrum waar je 
helemaal tot rust komt. Topwellness beschikt over een privésaunacomplex 
met binnen- en buitenzwembad, jacuzzi, Finse sauna en kapsalon. Ook bij 
slecht weer loop je hier buiten met een bruin kleurtje door de Sunshower, 
een douche waarin je tegelijk bruint en je verfrist. Honger van al dat relaxen? 
Geniet dan van een hapje of een maaltijd in de bistro. In het schoonheidssalon 
kun je je laten verwennen door helende of verzorgende pakkings en massages.

 Topwellness 
 Dendermondsesteenweg  172  

 2870  Puurs ( België) 
 T +32 (0)3 336 79 78 of M +32 

(0)475 42 53 20  
 info@topwellness.be 
 www.topwellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een volledige lichaams-
massage in duo met 
warme olie op luxueuze 
verwarmde banken 
(45 min)

• een glaasje cava of vers 
fruitsap met twee verse 
hapjes
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN

 

 Topwellness in  Puurs
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 TOPWELLNESS
 PUURS

 In Liezele bij Puurs vind je Topwellness, een uniek wellnesscentrum waar je 
helemaal tot rust komt. Topwellness beschikt over een privésaunacomplex 
met binnen- en buitenzwembad, jacuzzi, Finse sauna en kapsalon. Ook bij 
slecht weer loop je hier buiten met een bruin kleurtje door de Sunshower, 
een douche waarin je tegelijk bruint en je verfrist. Honger van al dat relaxen? 
Geniet dan van een hapje of een maaltijd in de bistro. In het schoonheidssalon 
kun je je laten verwennen door helende of verzorgende pakkings en massages.

 Topwellness 
 Dendermondsesteenweg  172  

 2870  Puurs ( België) 
 T +32 (0)3 336 79 78 of M +32 

(0)475 42 53 20  
 info@topwellness.be 
 www.topwellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een volledige lichaams-
massage in duo met 
warme olie op luxueuze 
verwarmde banken 
(45 min)

• een glaasje cava of vers 
fruitsap met twee verse 
hapjes
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 Misas in  Kontich
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 MISAS
 KONTICH

 Voor een verfrissende no-nonsensestijl binnen de wereld van de wellness 
moet je bij Misas in Kontich zijn. Misas betekent 'aanraking'. De verzorgingen 
zijn gericht op qualitytime: een persoonlijke aanpak met vakkundig advies, 
in volledige privésfeer. De Finse sauna en de infraroodcabine zijn een ideale 
aanvulling op de luxebehandelingen. Er is gratis parking voor de deur.

 Badkleding: toegelaten. 
Handdoek, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Misas 
 Keizershoek  338A  A 

 2550  Kontich ( België) 
 T +32 (0)3 825 68 31  

 info@misas.be 
 www.misas.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
• een full option klassieke 

gelaatsverzorging (1u)
OF
• een full body algenpakking 

met lichaamspeeling (1u)
OF
• een hoofd- en 

gelaatsmassage met 
basisgelaatsverzorging (1u)

OF
• een voetenpeeling, 

voetenpakking met 
voetmassage (1u)

OF
• een rugpeeling, rugpakking 

met rugmassage (1u)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 De.Mademoiselle in  Antwerpen

35 

 DE.MADEMOISELLE
 ANTWERPEN

 Babor-Schoonheidsinstituut De.Mademoiselle bevindt zich op zo'n zes 
kilometer van het bruisende Antwerpse Zuid. Bij De.Mademoiselle kun 
je niet alleen terecht voor allerhande beauty-arrangementen, make-up, 
hairstyling en een gepersonaliseerd bruidsarrangement, je geniet er ook van 
persoonlijk advies over kleur, stijl en make-up en leuke beautyworkshops in 
kleine groep. De juiste accenten doen immers iedereen stralen! Heb je nood 
aan een professioneel en persoonlijk advies voor de optimale verzorging van je 
huid? Dan biedt De.Mademoiselle je de passende, op jouw beautybehoeften 
afgestemde oplossingen.

 De.Mademoiselle 
 Louisalei  3  

 2660  Antwerpen ( België) 
 T +32 (0)472 67 27 77   

 www.demademoiselle.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een persoonlijk   
make-upadvies: 
• een Babor-tweefase-

reiniging van het gelaat
• een dagcrème Babor 

HSR Deluxe
• een persoonlijk advies 

met professionele tips
• een natuurlijke dagma-

ke-up met Babor Face 
Design Collection

• een glaasje bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 DE.MADEMOISELLE
 ANTWERPEN

 Babor-Schoonheidsinstituut De.Mademoiselle bevindt zich op zo'n zes 
kilometer van het bruisende Antwerpse Zuid. Bij De.Mademoiselle kun 
je niet alleen terecht voor allerhande beauty-arrangementen, make-up, 
hairstyling en een gepersonaliseerd bruidsarrangement, je geniet er ook van 
persoonlijk advies over kleur, stijl en make-up en leuke beautyworkshops in 
kleine groep. De juiste accenten doen immers iedereen stralen! Heb je nood 
aan een professioneel en persoonlijk advies voor de optimale verzorging van je 
huid? Dan biedt De.Mademoiselle je de passende, op jouw beautybehoeften 
afgestemde oplossingen.

 De.Mademoiselle 
 Louisalei  3  

 2660  Antwerpen ( België) 
 T +32 (0)472 67 27 77   

 www.demademoiselle.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een persoonlijk   
make-upadvies: 
• een Babor-tweefase-

reiniging van het gelaat
• een dagcrème Babor 

HSR Deluxe
• een persoonlijk advies 

met professionele tips
• een natuurlijke dagma-

ke-up met Babor Face 
Design Collection

• een glaasje bubbels
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 De Natuurlijke Kapper en Patrick's International in  Antwerpen
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 DE NATUURLIJKE KAPPER EN 
PATRICK'S INTERNATIONAL

 ANTWERPEN

 Jezelf eens goed verwennen kan al heel simpel, zoals naar de kapper gaan. Bij De 
Natuurlijke Kapper en Patrick's International tillen ze de kappersbeleving naar 
een hoger niveau. Hier wordt geknipt op droog haar en volgens de natuurlijke 
groeirichting van het haar. Ook voor highlights, astinten en de nieuwste 
haartrends zit je hier goed. De vakkennis van kappers Patrick en Philippe zijn 
zeker niet onopgemerkt gebleven. Zo hebben zij onder andere meegewerkt 
aan diverse televisieprogramma's zoals Beautiful en hebben ze de kapsels 
van de Tomorrowland-bezoekers verzorgd. Vergeet zeker niet achter een 
hoofdmassage te vragen, want deze zijn hier van een topniveau. Puur genieten!

 De Natuurlijke Kapper en Patrick's 
International 

 Museumstraat  11 B  B 
 2000  Antwerpen ( België) 

 T +32 (0)3 231 28 28  
 cortegedamour@gmail.com 

DEZE BONGO

 VOOR 1 PERSOON:

• een Snit & Brush
• een intensieve 

hoofdmassage

Opgelet: dit arrange-
ment geldt voor slechts 
1 persoon.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Massagepraktijk Amaya à Meersel-Dreef (BE) in  Meersel-Dreef

37 

 MASSAGEPRAKTIJK AMAYA
 MEERSEL-DREEF

 In Meersel-Dreef, in het uiterste uithoekje van de provincie Antwerpen, 
verwelkomt Marleen je in Massagepraktijk Amaya. In de rustige, groene 
omgeving van de Kempen kun je je verwachten aan een uniek zen-moment. 
Marleen zorgt ervoor dat je helemaal op je gemak bent zowel voor, tijdens 
als na je behandeling. Dankzij haar diverse opleidingen kan zij een breed 
waaier aan massages en andere therapieën aanbieden. Of je nu op zoek bent 
naar een traditionele ontspanningsmassage, een zwangerschapsmassage of 
een van de diverse behandelingen op maat, waaronder een honingmassage, 
een lymfedrainage en diverse oosterse massagetechnieken, hier keer je 
gegarandeerd als herboren weer huiswaarts.

 Massagepraktijk Amaya 
 Groot Eyssel  63  

 2328  Meersel-Dreef ( België) 
 T +32 (0)495 26 88 48  

 Info@massagepraktijkamaya.be 
 www.massagepraktijkamaya.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een rugmassage 
(± 30 min)

• een voetreflexmassage 
(± 30 min)

Opgelet: de behande-
lingen vinden na elkaar 
plaats.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 MASSAGEPRAKTIJK AMAYA
 MEERSEL-DREEF

 In Meersel-Dreef, in het uiterste uithoekje van de provincie Antwerpen, 
verwelkomt Marleen je in Massagepraktijk Amaya. In de rustige, groene 
omgeving van de Kempen kun je je verwachten aan een uniek zen-moment. 
Marleen zorgt ervoor dat je helemaal op je gemak bent zowel voor, tijdens 
als na je behandeling. Dankzij haar diverse opleidingen kan zij een breed 
waaier aan massages en andere therapieën aanbieden. Of je nu op zoek bent 
naar een traditionele ontspanningsmassage, een zwangerschapsmassage of 
een van de diverse behandelingen op maat, waaronder een honingmassage, 
een lymfedrainage en diverse oosterse massagetechnieken, hier keer je 
gegarandeerd als herboren weer huiswaarts.

 Massagepraktijk Amaya 
 Groot Eyssel  63  

 2328  Meersel-Dreef ( België) 
 T +32 (0)495 26 88 48  

 Info@massagepraktijkamaya.be 
 www.massagepraktijkamaya.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een rugmassage 
(± 30 min)

• een voetreflexmassage 
(± 30 min)

Opgelet: de behande-
lingen vinden na elkaar 
plaats.
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 Schoonheidsspecialiste Els in  Turnhout en Westmalle
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 SCHOONHEIDSSPECIALISTE ELS
 TURNHOUT EN WESTMALLE

 Stress verdwijnt, schoonheid verschijnt! Een bezoek aan de schoonheids-
specialiste is meer dan alleen ontspanning. Nadien voel je je als herboren: 
je ziet er beter uit en zo voel je je ook. Bij schoonheidsspecialiste Els ligt de 
nadruk op manuele behandelingen. Hier ben je letterlijk in goede handen 
voor een waaier aan verzorgingen en een grote keuze aan arrangementen. 
De sfeer in het salon is huiselijk, zodat je je meteen op je gemak voelt. Het 
team bestaat uit acht zeer gemotiveerde schoonheidsspecialisten, die er alles 
aan doen het je zo aangenaam mogelijk te maken.

 Schoonheidsspecialiste Els 
 Kongostraat  2  

 2300  Turnhout en Westmalle ( 
België) 

 T +32 (0)14 42 24 20   
 schoonheidsspecialiste.els@skynet.be 

 www.schoonheidsspecialiste-els.be 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gezichtsbehandeling 
bestaande uit reiniging, 
peeling, maskertje en 
dagverzorging

Opgelet: Het arrange-
ment kan in Turnhout 
of Westmalle geboekt 
worden.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Schoonheidsspecialiste Shirley in  Pulderbos

39 

 SCHOONHEIDSSPECIALISTE SHIRLEY
 PULDERBOS

 In een rustige nieuwbouwwijk in het Pulderbos baat de enthousiaste Shirley 
thuis haar eigen schoonheidssalon uit. Je wordt hier hartelijk ontvangen met 
een glimlach. Laat je verwennen en voel de stress uit je lichaam glijden. Een 
verzorgende gelaatsbehandeling zorgt ervoor dat je weer straalt als nooit 
tevoren. Je gezicht wordt onder andere gereinigd, behandeld met een peeling 
en gemasseerd met bamboe. Verder word je hier volledig in de watten gelegd 
met de uitstekende producten van Bernard Cassiere en Sothys.

 Schoonheidsspecialiste Shirley 
  Valkenaard  86  

 2242  Pulderbos ( België) 
 T +32 (0)485 64 13 46  

 info@schoonheidsspecialisteshirley.
be 

 www.schoonheidsspecialisteshirley.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een hydraterende 
gelaatsverzorging (met 
bamboe en aloë vera):
• een reiniging en peeling
• een wenkbrauwepilatie
• een ampulle
• een manuele massage
• een dagcrème
• een massage met 

bamboe stokjes

Totale duur: 2u.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 SCHOONHEIDSSPECIALISTE SHIRLEY
 PULDERBOS

 In een rustige nieuwbouwwijk in het Pulderbos baat de enthousiaste Shirley 
thuis haar eigen schoonheidssalon uit. Je wordt hier hartelijk ontvangen met 
een glimlach. Laat je verwennen en voel de stress uit je lichaam glijden. Een 
verzorgende gelaatsbehandeling zorgt ervoor dat je weer straalt als nooit 
tevoren. Je gezicht wordt onder andere gereinigd, behandeld met een peeling 
en gemasseerd met bamboe. Verder word je hier volledig in de watten gelegd 
met de uitstekende producten van Bernard Cassiere en Sothys.

 Schoonheidsspecialiste Shirley 
  Valkenaard  86  

 2242  Pulderbos ( België) 
 T +32 (0)485 64 13 46  

 info@schoonheidsspecialisteshirley.
be 

 www.schoonheidsspecialisteshirley.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een hydraterende 
gelaatsverzorging (met 
bamboe en aloë vera):
• een reiniging en peeling
• een wenkbrauwepilatie
• een ampulle
• een manuele massage
• een dagcrème
• een massage met 

bamboe stokjes

Totale duur: 2u.
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 Aquarein in  Grobbendonk
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 AQUAREIN
 GROBBENDONK

 Het wellnesscentrum Aquarein, meermaals verkozen tot mooiste sauna- 
en wellness  complex van België, bevindt zich in de Kempense gemeente 
Grobbendonk en is omringd door bomen. Dit moderne wellnesscentrum 
beschikt over maar liefst zes sauna's: vier binnen sauna's en twee buitensauna's. 
Er is ook een oosterse ruimte met een hamam en een infraroodcabine, waar 
ook zeepmassages, scrubs en rasulbehandelingen gebeuren. Ook een jacuzzi, 
een voetbad, een oriëntaals stoombad en een binnen- en buitenzwembad 
maken deel uit van de wellnessdroom. Voor nog meer wellness plezier kun je 
terecht in een van de vijf behandelingsruimtes. Hier laat je je verzorgen en 
opfrissen door de specialisten. Geniet van een heerlijke gelaatsmassage of 
vergeet al je zorgen door een ontspannende hoofdmassage.

 Aquarein 
 Herentalsesteenweg  2  

 2280  Grobbendonk ( België) 
 T +32 (0)14 50 75 75  

 info@aquarein.be 
 www.aquarein.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een deugddoende 
gelaatsmassage

• een ontspannende 
hoofdmassage

Totale duur: 40 min.

Opgelet: toegang tot 
het saunacomplex is niet 
inbegrepen.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ESTHEVA
 EMBLEM

 Eva baatte zes jaar lang een schoonheidsinstituut uit in een drukke winkel-
straat, maar voelde de nood een plek te creëren waar zowel zij als haar 
klanten helemaal tot rust konden komen. Die plek vond ze in het landelijke 
Emblem bij Ranst. Te midden van het groen kun je bij Estheva het jachtige 
leven even op pauze zetten en nieuwe energie opdoen. Op het programma 
staan onder meer gelaatsverzorgingen, maquillage en permanente make-up, 
voet- en handverzorging, kunstnagels, epilaties en definitieve ontharing, 
afslankingsbehandelingen en talrijke ontspannende massages.

 Estheva 
 Venweg  24  

 2520  Emblem ( België) 
 T +32 (0)477 38 87 97  

 info@estheva.be 
 www.estheva.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een hydraboostgezichts-
verzorging: 
• een reiniging en peeling
• een epilatie
• een dieptereiniging
• een massage van gezicht, 

hals en decolleté
• een masker
• een aangepaste dagcrè-

me, advies en aangepaste 
staaltjes

Totale duur: 1u.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ESTHEVA
 EMBLEM

 Eva baatte zes jaar lang een schoonheidsinstituut uit in een drukke winkel-
straat, maar voelde de nood een plek te creëren waar zowel zij als haar 
klanten helemaal tot rust konden komen. Die plek vond ze in het landelijke 
Emblem bij Ranst. Te midden van het groen kun je bij Estheva het jachtige 
leven even op pauze zetten en nieuwe energie opdoen. Op het programma 
staan onder meer gelaatsverzorgingen, maquillage en permanente make-up, 
voet- en handverzorging, kunstnagels, epilaties en definitieve ontharing, 
afslankingsbehandelingen en talrijke ontspannende massages.

 Estheva 
 Venweg  24  

 2520  Emblem ( België) 
 T +32 (0)477 38 87 97  

 info@estheva.be 
 www.estheva.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een hydraboostgezichts-
verzorging: 
• een reiniging en peeling
• een epilatie
• een dieptereiniging
• een massage van gezicht, 

hals en decolleté
• een masker
• een aangepaste dagcrè-

me, advies en aangepaste 
staaltjes

Totale duur: 1u.
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 Ninfea Spa & Health in  Vorselaar
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 NINFEA SPA & HEALTH
 VORSEL AAR

 Ninfea, Italiaans voor waterlelie, biedt een exclusieve privésauna in een 
stijlvolle, charmante omgeving. De loungy sfeer met oriëntaalse accenten 
ademt rust en ontspanning, een gevoel dat nog wordt versterkt door de 
luxueuze uitstraling van het pand. Schoonheid, zuiverheid en water staan er 
centraal. Bij Ninfea kun je kiezen uit een uitgebreid gamma aan beauty- en 
wellnessbehandelingen. Bovenal is het een plaats om je lichaam en geest te 
relaxen, terwijl je geniet van een persoonlijke en kwalitatieve behandeling. 
Kortom, met deze bon heb je alles op zak voor een heerlijk verwenmoment.

 Ninfea Spa & Health 
 Nieuwstraat  10  

 2290  Vorselaar ( België) 
 T +32 (0)14 51 68 02  

 info@ninfea.be 
 www.ninfea.be

DEZE BONGO

 VOOR 1 PERSOON:

• een ontvangst in de 
relaxzone

• een afscheidsdrankje
• een gelaatsreiniging 

met  gelaats-, hoofd- en 
decolleté massage met 
producten van  Germaine 
de Cappuccini OF een 
lichaamsmassage van 
benen, rug, nek en hoofd 
OF een hoofdhuidmas-
sage gevolgd door een 
bodyscrub van het hele 
lichaam

Totale duur: 50 min.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 CELCARE - SENSE VITA
 GEEL

 Gelegen in het hart van de Kempen, niet ver van het centrum van Geel, 
maar in de rustige groene omgeving van de Kleine Nete, vormt Sense Vita 
de ideale plek om helemaal tot rust te komen. Robin, Evy en hun team zorgen 
voor een hartelijke ontvangst, waarna je de tijd kunt nemen om heerlijk te 
genieten. In het gezellige decor van Sense Vita glijden stress, vermoeidheid 
en spanningen zo van je af. Het centrum beschikt over een privésauna met 
uitgebreide binnen- en buitenfaciliteiten. Je kunt er ook terecht voor diverse 
behandelingen, zoals gelaatsverzorging, permanente make-up, ontharing, 
voetverzorging, handverzorging, kunstnagels, massages, lichaams pakkingen 
en endermologie.

 Celcare - Sense Vita 
 Keulsekarstraat  5  

 2440  Geel ( België) 
 T +32 (0)14 59 13 78  
 celcare@telenet.be 

 www.celcare.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een relaxerende gelaats-

verzorging (45 min)
• een voedende pakking 

van de handen
• een ontspannende   

rug massage (30 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 CELCARE - SENSE VITA
 GEEL

 Gelegen in het hart van de Kempen, niet ver van het centrum van Geel, 
maar in de rustige groene omgeving van de Kleine Nete, vormt Sense Vita 
de ideale plek om helemaal tot rust te komen. Robin, Evy en hun team zorgen 
voor een hartelijke ontvangst, waarna je de tijd kunt nemen om heerlijk te 
genieten. In het gezellige decor van Sense Vita glijden stress, vermoeidheid 
en spanningen zo van je af. Het centrum beschikt over een privésauna met 
uitgebreide binnen- en buitenfaciliteiten. Je kunt er ook terecht voor diverse 
behandelingen, zoals gelaatsverzorging, permanente make-up, ontharing, 
voetverzorging, handverzorging, kunstnagels, massages, lichaams pakkingen 
en endermologie.

 Celcare - Sense Vita 
 Keulsekarstraat  5  

 2440  Geel ( België) 
 T +32 (0)14 59 13 78  
 celcare@telenet.be 

 www.celcare.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een relaxerende gelaats-

verzorging (45 min)
• een voedende pakking 

van de handen
• een ontspannende   

rug massage (30 min)
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 Sauna Wellness Hezemeer in  Laakdal
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 SAUNA WELLNESS HEZEMEER
 L AAKDAL

 Hezemeer werd verkozen tot mooiste sauna- en wellnesscentrum van België. 
In dit publieke saunacentrum beleef je een exclusieve wellnessdag in een 
uniek kader en met alle modern comfort. Je kiest uit negen sauna's, drie 
zwembaden, vier whirlpools, tien beautycabines... Zwemmen, relaxen en 
genieten op het terras doe je naar believen in een natuurlijke omgeving. Het 
Hezemeerteam staat klaar om je een dag heerlijk te verwennen. Hezemeer 
Beauty laat je kennis maken met nieuwe trends en is steeds up-to-date. 
Een heerlijk ontspannende dag kun je culinair afronden in gastronomisch 
Hezemeer. Maak je klaar om even de wereld los te laten.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Sauna Wellness Hezemeer 
 Hezemeer  14  

 2430  Laakdal ( België) 
 T +32 (0)14 86 79 52  

 info@hezemeer.be 
 www.hezemeer.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot 
alle sauna faciliteiten

• een andullatiesessie 
(15 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 [INSTITUUT TIM TORFS] SPA
 KORSPEL

 Wanneer je wil relaxen, leg je je lichaam niet in handen van de eerste de 
beste. Tim Torfs en zijn medewerkers voldoen aan de strengste eisen. De 
'meester in wellness' en zijn team bezorgen jou in dit privékuuroord de 
qualitytime waarvoor je bent gekomen. Je kunt volledig tot rust komen, 
want je krijgt de spafaciliteiten volledig tot je beschikking. Wie dat wenst, 
kan een ontspannende massage bijboeken. Hier kom je zonder twijfel als 
herboren weer buiten.

 Badkleding: toegestaan. 
Handdoeken en badjas: verplicht ter plaatse huren.

 [Instituut Tim Torfs] SPA 
 Heidestraat  69  

 3581  Korspel ( België) 
 T +32 (0)11 72 44 24  

 info@instituuttimtorfs.be 
 www.instituuttimtorfs.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het 
privékuuroord (2u)

Opgelet: het arrangement 
is mogelijk op maandag en 
donderdag van 9 tot 20 uur, 
op vrijdag van 9 tot 18 uur 
en zaterdag (mits betaling 
van een supplement van 
25 euro) van 9 tot 16 uur.

Extra: je kunt een massage 
bijboeken van 1 uur voor 
60 euro of van 1,5 uur voor 
85 euro. Gelieve dit op 
voorhand te melden bij je 
reservering.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 [INSTITUUT TIM TORFS] SPA
 KORSPEL

 Wanneer je wil relaxen, leg je je lichaam niet in handen van de eerste de 
beste. Tim Torfs en zijn medewerkers voldoen aan de strengste eisen. De 
'meester in wellness' en zijn team bezorgen jou in dit privékuuroord de 
qualitytime waarvoor je bent gekomen. Je kunt volledig tot rust komen, 
want je krijgt de spafaciliteiten volledig tot je beschikking. Wie dat wenst, 
kan een ontspannende massage bijboeken. Hier kom je zonder twijfel als 
herboren weer buiten.

 Badkleding: toegestaan. 
Handdoeken en badjas: verplicht ter plaatse huren.

 [Instituut Tim Torfs] SPA 
 Heidestraat  69  

 3581  Korspel ( België) 
 T +32 (0)11 72 44 24  

 info@instituuttimtorfs.be 
 www.instituuttimtorfs.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het 
privékuuroord (2u)

Opgelet: het arrangement 
is mogelijk op maandag en 
donderdag van 9 tot 20 uur, 
op vrijdag van 9 tot 18 uur 
en zaterdag (mits betaling 
van een supplement van 
25 euro) van 9 tot 16 uur.

Extra: je kunt een massage 
bijboeken van 1 uur voor 
60 euro of van 1,5 uur voor 
85 euro. Gelieve dit op 
voorhand te melden bij je 
reservering.
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 Z. Bigatti Schoonheidsinstituut in  Beringen
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 Z. BIGATTI SCHOONHEIDSINSTITUUT
 BERINGEN

 Het Z. Bigatti schoonheidsinstituut in Beringen ontvangt je in een sfeer van 
rust en ontspanning. Vakkundige schoonheidsspecialisten geven professioneel 
huidadvies en een aangepaste behandeling met producten uit de exclusieve 
Z. Bigatti-verzorgingslijn. Die bevatten enkel pure, zuivere en actieve 
ingrediënten, waardoor een snelle werking kan gegarandeerd worden. Het 
schoonheidsinstituut is de perfecte weerspiegeling van de Z. Bigatti-filosofie: 
elegant, tijdloos en luxueus.

 Z. Bigatti Schoonheidsinstituut 
 Hasseltsesteenweg  30  

 3580  Beringen ( België) 
 T +32 (0)11 21 38 99  

 info@zbigatti.be 
 www.zbigatti.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een huidanalyse met 
beautypasje voor 
thuisverzorging

• een reiniging van het 
gelaat

• een scrub voor het gelaat
• een aangepast masker 

boordevol vitamines 
naargelang de behoefte 
van de huid

• een dagverzorging

Totale duur: 45 min.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 BLUE SAGE
 HOUTHALEN-HELCHTEREN

 In Houthalen vind je nagelstudio, wellness- en opleidingscentrum Blue Sage. 
Onder de gedreven leiding van Christel Audenaerd, een gerenomeerde 
nagelspecialiste, maakt het team van ieder moment een echt verwenmoment. 
Naast diverse nagelbehandelingen kun je bij Blue Sage ook terecht voor een 
waaier aan schoonheidsbehandelingen en massages. Hierbij wordt uitsluitend 
gewerkt met kwalitatief hoogwaardige producten die zorgvuldig zijn gekozen 
om je een perfect ontspannende ervaring te bieden.

 Blue Sage 
 Guldensporenlaan  55  

 3530  Houthalen-Helchteren ( België) 
 T +32 (0)11 60 53 76   

 info@bluesage.be 
 www.bluesage.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een gelaatsverzorging in 

duo OF een relaxatie-
hotstonemassage OF een 
hotchocolatemassage 
(30 min)

• een scrubbehandeling 
(30 min)

• een pakking van de rug 
(30 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 BLUE SAGE
 HOUTHALEN-HELCHTEREN

 In Houthalen vind je nagelstudio, wellness- en opleidingscentrum Blue Sage. 
Onder de gedreven leiding van Christel Audenaerd, een gerenomeerde 
nagelspecialiste, maakt het team van ieder moment een echt verwenmoment. 
Naast diverse nagelbehandelingen kun je bij Blue Sage ook terecht voor een 
waaier aan schoonheidsbehandelingen en massages. Hierbij wordt uitsluitend 
gewerkt met kwalitatief hoogwaardige producten die zorgvuldig zijn gekozen 
om je een perfect ontspannende ervaring te bieden.

 Blue Sage 
 Guldensporenlaan  55  

 3530  Houthalen-Helchteren ( België) 
 T +32 (0)11 60 53 76   

 info@bluesage.be 
 www.bluesage.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een gelaatsverzorging in 

duo OF een relaxatie-
hotstonemassage OF een 
hotchocolatemassage 
(30 min)

• een scrubbehandeling 
(30 min)

• een pakking van de rug 
(30 min)
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 Younique in  Neeroeteren
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 YOUNIQUE
 NEEROETEREN

 Birgit Verlaak, trotse eigenares van Younique, koestert al sinds haar jonge 
jaren een passie voor uiterlijke verzorging. Die passie bleef ze enthousiast 
voeden met allerhande opleidingen en cursussen in de schoonheidszorg, stijl 
en visagie. Als professioneel visagiste en grimeur werkt ze met kwalitatieve 
producten waardoor ze een goede service en kwaliteit kan garanderen. 
Kortom, bij Younique is zowel particulier als professional in goede handen 
voor elke gelegenheid.

 Younique 
 Scheffersweg  12  

 3680  Neeroeteren ( België) 
 T +32 (0)471 44 90 94  

 info@youniquestyling.be 
 www.youniquestyling.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een wimperlifting 
OF
• een wenkbrauwepilatie
• een dagmake-up

Totale duur: 1u.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 B&B MAAS & MECHELEN
 MAASMECHELEN

 In de grote, mooie tuin van B&B Maas & Mechelen, net buiten Maasmechelen 
zelf, vind je een buitenwellness, de gedroomde plek om tot rust te komen. 
Duik van de barrelsauna via de buitendouche in de jacuzzi met tachtig jets 
en zet de ontspanning verder in de gezellige tuin van wel dertig are groot. Bij 
gastheer Andy kun je dan weer terecht voor een deugddoende professionele 
massage. Zo verlaat je het pand pas als je helemaal ontspannen bent.

 Badjas, handdoeken en slippers: gebruik is inbegrepen.

 B&B Maas & Mechelen 
 Grotestraat  94  

 3631  Maasmechelen ( België) 
 T +32 (0)89 21 53 73  

 info@maasenmechelen.be 
 www.maasenmechelen.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een duomassage 
(30 min)

• een vrij gebruik van de 
wellnessfaciliteiten (1u)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 B&B MAAS & MECHELEN
 MAASMECHELEN

 In de grote, mooie tuin van B&B Maas & Mechelen, net buiten Maasmechelen 
zelf, vind je een buitenwellness, de gedroomde plek om tot rust te komen. 
Duik van de barrelsauna via de buitendouche in de jacuzzi met tachtig jets 
en zet de ontspanning verder in de gezellige tuin van wel dertig are groot. Bij 
gastheer Andy kun je dan weer terecht voor een deugddoende professionele 
massage. Zo verlaat je het pand pas als je helemaal ontspannen bent.

 Badjas, handdoeken en slippers: gebruik is inbegrepen.

 B&B Maas & Mechelen 
 Grotestraat  94  

 3631  Maasmechelen ( België) 
 T +32 (0)89 21 53 73  

 info@maasenmechelen.be 
 www.maasenmechelen.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een duomassage 
(30 min)

• een vrij gebruik van de 
wellnessfaciliteiten (1u)
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 Carbon Sense City Spa in  Genk
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 CARBON SENSE CITY SPA
 GENK

 Op de vijfde verdieping van het Carbon Hotel vind je een heerlijke plek waar 
je even kunt ontsnappen aan de drukte en de stress. Carbon Sense City Spa 
biedt de exclusieve combinatie van een trendy designomgeving met de unieke 
mix van verzorgingsrituelen en behandelingen voor je gelaat en lichaam. In 
het badhuis vind je twee Finse sauna's, een Turks stoombad, een hamam, 
een scrubzone, een ijsfontein, een tropische belevingsdouche, voetbaden 
en meer. Nood aan persoonlijke aandacht? Boek dan een behandeling in 
een van de vijf behandelingscabines. Je kunt er met z'n tweetjes genieten 
van een deugddoende verzorging.

 Carbon Sense City Spa 
 Europalaan  38  

 3600  Genk ( België) 
 T +32 (0)89 32 29 22  
 info@carbonsense.be 
 www.carbonsense.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een rug-, nek- en 

schoudermassage 
OF een Chinese 
drukpuntmassage van 
hoofd, nek en schouders 
OF een voet- en 
onderbeenmassage

Totale duur: 30 min.

Opgelet: het gebruik van 
de wellnessfaciliteiten 
is niet inbegrepen. Dit 
arrangement is niet geldig 
op zon- en feestdagen.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Thermen Sané in  Riksingen
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 THERMEN SANÉ
 RIKSINGEN

 Van een kleinschalig saunacomplex groeide Thermen Sané in meer dan 
25 jaar uit tot een wereld van ontspanning waarin je de dagelijkse sleur zo 
vergeet. In de thermen geniet je van een infraroodsauna, een kruidensauna, 
een panoramasauna en een buitensauna met opgietsessies. Er zijn ook Turkse 
baden, een binnen- en een buitenjacuzzi en een sub tropisch binnenbad. 
Afkoeling kun je in de gezellige tuin met zwembad zoeken. In de cafetaria 
kun je sapjes, een verse cocktail of een lichte maaltijd met verse ingrediënten 
bestellen. In het schoonheidscentrum van Thermen Sané wordt uitsluitend 
gewerkt met kwaliteitsproducten van Comfort Zone en Christina.

 Thermen Sané 
 Bilzersteenweg  411  

 3700  Riksingen ( België) 
 T +32 (0)12 23 64 42  

 info@sane-thermen.be 
 www.sane-thermen.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje prosecco
• een gelaatsmassage OF 

hoofdhuidmassage OF 
rug-, hoofdhuid-, nek- 
en schoudermassage 
OF stoelmassage OF 
Thaise massage OF 
voetreflexologiemassage 
OF hotstonerugmassage 
OF ballonmassage

Totale duur: 25 min.

Opgelet: toegang tot 
de thermen is niet 
inbegrepen.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 THERMEN SANÉ
 RIKSINGEN

 Van een kleinschalig saunacomplex groeide Thermen Sané in meer dan 
25 jaar uit tot een wereld van ontspanning waarin je de dagelijkse sleur zo 
vergeet. In de thermen geniet je van een infraroodsauna, een kruidensauna, 
een panoramasauna en een buitensauna met opgietsessies. Er zijn ook Turkse 
baden, een binnen- en een buitenjacuzzi en een sub tropisch binnenbad. 
Afkoeling kun je in de gezellige tuin met zwembad zoeken. In de cafetaria 
kun je sapjes, een verse cocktail of een lichte maaltijd met verse ingrediënten 
bestellen. In het schoonheidscentrum van Thermen Sané wordt uitsluitend 
gewerkt met kwaliteitsproducten van Comfort Zone en Christina.

 Thermen Sané 
 Bilzersteenweg  411  

 3700  Riksingen ( België) 
 T +32 (0)12 23 64 42  

 info@sane-thermen.be 
 www.sane-thermen.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje prosecco
• een gelaatsmassage OF 

hoofdhuidmassage OF 
rug-, hoofdhuid-, nek- 
en schoudermassage 
OF stoelmassage OF 
Thaise massage OF 
voetreflexologiemassage 
OF hotstonerugmassage 
OF ballonmassage

Totale duur: 25 min.

Opgelet: toegang tot 
de thermen is niet 
inbegrepen.
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 KUUR- EN WELLNESSCENTRUM 
YOLANDE BUEKERS

 WELLEN

 In de rustige omgeving van het Limburgse Berlingen ligt het gerenommeerde 
kuur- en wellnesscentrum van Yolande Buekers. Het Aquapaleis vormt het 
hart van het centrum. Je vindt hier tal van prettige relaxaties in de watersfeer. 
Yolande Buekers heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van 
energetische massages en specifieke verzorgingen. Je kunt je ontspannen in 
de binnensauna's, het zwem- en relaxbad, jacuzzi's en in de buitensauna's in 
de yin-yangtuin. Om helemaal tot rust te komen, kun je na je behandeling 
in het viersterrenkuurhotel overnachten.

 Badkleding: verplicht voor het Aquapaleis. 
Handdoeken en badjas: (voor het Aquapaleis) 

meenemen of ter plaatse huren

 Kuur- Hotel en Wellnesscentrum 
Yolande Buekers 

 Langstraat  31  
 3830  Wellen ( België) 
 T +32 (0)12 74 25 75  

 info@kuurcentrum.be 
 www.kuurcentrum.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een hoofd-, nek - en 

schoudermassage met 
chakrabehandeling 
(30 min)

Extra: voor een dagbezoek 
(van 9 tot 22.30 uur) aan 
het Aquapaleis geniet je 
van een voordeeltarief van 
39 in plaats van 49 euro 
voor 2 personen.
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 INSTITUTE HASSELT 
BY DAPHNE GIJSEN

 KURINGEN

 Aan de Kuringersteenweg in Hasselt ontvangen schoonheidsspecialiste 
Daphne Gijsen en haar team je in een gezellig kader voor een uitgebreid 
aanbod van zowel schoonheidsbehandelingen als gelaatsverzorgingen, 
ontharingen, manicures, pedicures, make-up en massages. Hier hecht men 
veel belang aan een natuurlijke huidverzorging van hoge kwaliteit. Er wordt 
dan ook enkel gewerkt met producten van Dr. Baumann. Die bevatten een 
selectie natuurlijke ingrediënten die de gezondheid en de werking van de huid 
maximaal respecteren en versterken. Er zijn geen conserveringsmiddelen, 
parfums of dierlijke ingrediënten toegevoegd en ook bij de verpakking is aan 
het milieu gedacht.

 Institute Hasselt by Daphne Gijsen 
 Kuringersteenweg  337  
 3511  Kuringen ( België) 

 T +32 (0)11 35 38 28 of M +32 (0)471 
65 83 92  

 info@ilipo.be 
 www.schoonheidsinstituut-hasselt.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een basis gelaats-
verzorging (reinigen, 
peeling, onzuiverheden 
verwijderen, gelaatsmas-
sage, masker, spf, oog- en 
dagcreme; 55 min)

OF
• een afslankende, 

anti-cellulitis presso-
therapiesessie met 
 infrarood en lichaams-
pakking (60 min)
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 INSTITUTE HASSELT 
BY DAPHNE GIJSEN

 KURINGEN

 Aan de Kuringersteenweg in Hasselt ontvangen schoonheidsspecialiste 
Daphne Gijsen en haar team je in een gezellig kader voor een uitgebreid 
aanbod van zowel schoonheidsbehandelingen als gelaatsverzorgingen, 
ontharingen, manicures, pedicures, make-up en massages. Hier hecht men 
veel belang aan een natuurlijke huidverzorging van hoge kwaliteit. Er wordt 
dan ook enkel gewerkt met producten van Dr. Baumann. Die bevatten een 
selectie natuurlijke ingrediënten die de gezondheid en de werking van de huid 
maximaal respecteren en versterken. Er zijn geen conserveringsmiddelen, 
parfums of dierlijke ingrediënten toegevoegd en ook bij de verpakking is aan 
het milieu gedacht.

 Institute Hasselt by Daphne Gijsen 
 Kuringersteenweg  337  
 3511  Kuringen ( België) 

 T +32 (0)11 35 38 28 of M +32 (0)471 
65 83 92  

 info@ilipo.be 
 www.schoonheidsinstituut-hasselt.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een basis gelaats-
verzorging (reinigen, 
peeling, onzuiverheden 
verwijderen, gelaatsmas-
sage, masker, spf, oog- en 
dagcreme; 55 min)

OF
• een afslankende, 

anti-cellulitis presso-
therapiesessie met 
 infrarood en lichaams-
pakking (60 min)

 V
LA

A
N

D
ER

EN

 

 +PresQue Cityspot, Health, Skin, Figure in  Hasselt

54 

 +PRESQUE CITYSPOT, 
HEALTH, SKIN, FIGURE

 HASSELT

 +PresQue Cityspot biedt allerlei medisch-esthetische behandelingen en 
geeft advies op maat in een serene en rustgevende omgeving. Dankzij 
de behandelingen van +PresQue Cityspot straal je weer schoonheid 
en zelfvertrouwen uit. Je kunt hier terecht voor onder andere een 
cellulitisbehandeling, een gelaatsverzorging, een medische voetverzorging, 
een laserbehandeling van de huid of een definitieve ontharing. 

 +PresQue Cityspot, Health, Skin, 
Figure 

 Rapertingenstraat  21  
 3500  Hasselt ( België) 
 T +32 (0)11 75 70 50   

 info@presque.be 
 www.presque.be 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een esthetische 
manicure of pedicure

• een sessie op de 
andullatiematras 
(20 min)
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 ALLURE INSTITUUT
 SINT-TRUIDEN

 Vlot bereikbaar aan de rand van Sint-Truiden vind je Allure Instituut. De 
landelijke Haspengouwse fruitstreek, waarop je uitkijkt vanaf het terras, vormt 
het ideale kader om je hele lichaam heerlijk onder handen te laten nemen. 
Wanneer je de zaak binnenstapt, prikkelen de minimalistische inrichting, 
rustige kleuren en loungemuziek op de achtergrond meteen je zintuigen. Je 
geniet er van een gelaatsverzorging op maat met de hoogwaardige Zwitserse 
producten van Mila d'Opiz. Een rustgevende massage verwent je stramme 
spieren en laat de spanning van je afglijden. Na een manicure met een 
deugddoende verzorging en handmassage verkeren je handen en nagels 
opnieuw in topconditie.

 Allure Instituut 
 Luikersteenweg  170  1 

 3800  Sint-Truiden ( België) 
 T +32 (0)479 41 42 58  

 allureinstituut@gmail.com 
 www.allure-instituut.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een minigelaatsverzor-

ging: reiniging, peeling, 
masker en dagverzorging 
+ een rugmassage (totale 
duur: 1u)

OF
• een welkomstdrankje
• een lichaamsmassage 

(40 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 ALLURE INSTITUUT
 SINT-TRUIDEN

 Vlot bereikbaar aan de rand van Sint-Truiden vind je Allure Instituut. De 
landelijke Haspengouwse fruitstreek, waarop je uitkijkt vanaf het terras, vormt 
het ideale kader om je hele lichaam heerlijk onder handen te laten nemen. 
Wanneer je de zaak binnenstapt, prikkelen de minimalistische inrichting, 
rustige kleuren en loungemuziek op de achtergrond meteen je zintuigen. Je 
geniet er van een gelaatsverzorging op maat met de hoogwaardige Zwitserse 
producten van Mila d'Opiz. Een rustgevende massage verwent je stramme 
spieren en laat de spanning van je afglijden. Na een manicure met een 
deugddoende verzorging en handmassage verkeren je handen en nagels 
opnieuw in topconditie.

 Allure Instituut 
 Luikersteenweg  170  1 

 3800  Sint-Truiden ( België) 
 T +32 (0)479 41 42 58  

 allureinstituut@gmail.com 
 www.allure-instituut.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een minigelaatsverzor-

ging: reiniging, peeling, 
masker en dagverzorging 
+ een rugmassage (totale 
duur: 1u)

OF
• een welkomstdrankje
• een lichaamsmassage 

(40 min)
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 SAUNA PHOENIX
 L ANDEN

 Bij sauna Phoenix hoef je niet te vrezen voor een gebrek aan ontspannings-
mogelijkheden. Met vijf verschillende sauna's en een houtgestookte zweethut 
is het bijna onmogelijk om er gestresseerd weer buiten te komen. Geniet 
van heerlijk geurende opgietsessies en ontdek de befaamde scrubsessie 
in het Turks stoombad. Het resultaat is een babyvelletje. Een verwarmd 
zwembad, twee jacuzzi's en een koud en warm dompelbad maken het plaatje 
compleet. Het keukenteam serveert je smakelijke gerechten met enkel 
dagverse producten. Wie nood heeft aan een extra dosis verwennerij, kan 
gaan voor een gelaatsverzorging met de producten van RainPharma of een 
deugddoende massage.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Badjas en handdoeken: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen.

 Sauna Phoenix 
 Steenweg op Sint-Truiden  442  

 3401  Landen ( België) 
 T +32 (0)11 58 03 88  

 info@saunaphoenix.be 
 www.saunaphoenix.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje bubbels OF 
ander welkomstdrankje

• een toegang tot 
de sauna- en 
thermenfaciliteiten

• een massage van rug, nek 
en schouders (25 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN
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 HAIR & WELLNESS ANA' LUZ
 GL ABBEEK

 In deze stresserende tijden heeft iedereen nood aan een plaats om tot rust 
te komen. Het prachtige Ana'Luz heeft een plaats gecreëerd waar rust, 
gezondheid en gezelligheid troef zijn. De faciliteiten van dit wellnesscentrum 
worden uitsluitend privé verhuurd. Je vindt er de traditionele Finse sauna 
en een infraroodsauna. Buiten kun je een heerlijk relaxatie- en massagebad 
nemen in de Dimension One Spa. Binnen vlij je jezelf neer in de gezellige 
zetels van de relaxruimte en geniet je van een glaasje champagne bij het 
haardvuur met aangepaste muziek op de achtergrond. Ook voor massages 
ben je hier aan het juiste adres.

 Handdoeken, badjas en slippers: (voor de wellness) zelf meenemen.

 Hair & Wellness Ana' Luz 
 Kapellenstraat  9  

 3380  Glabbeek ( België) 
 T +32 (0)498 12 48 55  

 info@ana-luz.be 
 www.ana-luz.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gebruik van de 
wellnessfaciliteiten

• een fles cava met hapjes

Totale duur: 1u incl.   
aan- en uitkleden.

Opgelet: mits betaling 
van een supplement is het 
mogelijk een uur wellness 
en/of een modderpakking 
bij te boeken.
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 HAIR & WELLNESS ANA' LUZ
 GL ABBEEK

 In deze stresserende tijden heeft iedereen nood aan een plaats om tot rust 
te komen. Het prachtige Ana'Luz heeft een plaats gecreëerd waar rust, 
gezondheid en gezelligheid troef zijn. De faciliteiten van dit wellnesscentrum 
worden uitsluitend privé verhuurd. Je vindt er de traditionele Finse sauna 
en een infraroodsauna. Buiten kun je een heerlijk relaxatie- en massagebad 
nemen in de Dimension One Spa. Binnen vlij je jezelf neer in de gezellige 
zetels van de relaxruimte en geniet je van een glaasje champagne bij het 
haardvuur met aangepaste muziek op de achtergrond. Ook voor massages 
ben je hier aan het juiste adres.

 Handdoeken, badjas en slippers: (voor de wellness) zelf meenemen.

 Hair & Wellness Ana' Luz 
 Kapellenstraat  9  

 3380  Glabbeek ( België) 
 T +32 (0)498 12 48 55  

 info@ana-luz.be 
 www.ana-luz.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gebruik van de 
wellnessfaciliteiten

• een fles cava met hapjes

Totale duur: 1u incl.   
aan- en uitkleden.

Opgelet: mits betaling 
van een supplement is het 
mogelijk een uur wellness 
en/of een modderpakking 
bij te boeken.
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 HARMONY CONCEPT
 RILL AAR

 Al meer dan 25 jaar is Harmony Concept in Rillaar een schoonheidssalon dat 
net dat tikkeltje meer biedt. Van top tot teen streven ze hier het evenwicht 
na tussen jouw innerlijke en uiterlijke schoonheid. Harmony Concept is 
gespecialiseerd in huidverjonging en huidverbetering. Uiteraard kun je bij 
Harmony Concept ook terecht voor standaardbehandelingen voor het gelaat 
en lichaam en voor servicebehandelingen zoals manicures, pedicures en 
ontharing. Indien je wilt, kun je voor of na je arrangement genieten van een 
lunch (wel op voorhand reserveren).

 Harmony Concept 
 Pals  10  

 3202  Rillaar ( België) 
 T +32 (0)16 50 28 91  

 info@harmony-concept.be 
 www.harmony-concept.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een minibeauty-flash:
• een gelaatsbehandeling 

met gepersonaliseerde 
huid analyse in advies-
studio

• een reiniging en na-
reiniging

• een peeling
• een masker
• een dagcrème
• een extra voet- en hand-

pakking
• een kleur- en lichttherapie

Totale duur: 1u30.
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 PUUR BEAUTY
 HAACHT

 In het Vlaams-Brabantse Haacht ben je bij Puur Beauty aan het juiste adres 
om een ware metamorfose te ondergaan. Bij eigenares Bettina Kegels weet 
je dat je in goede handen bent. Zij heeft al ettelijke jaren ervaring opgebouwd 
in de wellnesssector en baatte hiervoor ook reeds een groter centrum uit. 
Maar omdat ze toch de voorkeur gaf aan een kleinschaligere zaak opende ze 
Puur Beauty, waarbij ze de klanten op persoonlijke wijze kan ontvangen in 
een intiemere setting. Ondanks de kleinschaligheid kun je in het lichte en 
sfeervolle salon terecht voor diverse behandelingen, gaande van hand- en 
voetverzorgingen tot massages. Er worden enkel kwalitatief hoogwaardige 
luxeproducten gebruik, zodat een perfect resultaat gegarandeerd kan worden.

 Puur Beauty 
 Sint Adriaanstraat  121  
 3150  Haacht ( België) 

 T +32 (0)484 22 61 84  
 info@puurbeauty.be 
 www.puurbeauty.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een drankje
• een make-upadvies 

(1u30)
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 In het Vlaams-Brabantse Haacht ben je bij Puur Beauty aan het juiste adres 
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Maar omdat ze toch de voorkeur gaf aan een kleinschaligere zaak opende ze 
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een intiemere setting. Ondanks de kleinschaligheid kun je in het lichte en 
sfeervolle salon terecht voor diverse behandelingen, gaande van hand- en 
voetverzorgingen tot massages. Er worden enkel kwalitatief hoogwaardige 
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 3150  Haacht ( België) 
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DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een drankje
• een make-upadvies 

(1u30)
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 SKIN AFFAIR
 HERENT

 De naam van Skin Affair leert je al dat je hier aan het juiste adres bent voor een 
stralende huid. Maar dat is lang niet alles wat dit kleinschalige wellnesscentrum 
in petto heeft. Uiteenlopende massages en behandelingen leggen ook de rest 
van je lichaam in de watten. Je bent er zeker van een persoonlijke behandeling, 
helemaal op maat van jouw noden of wensen. In elk geval wandel je achteraf 
weer als herboren buiten.

 Skin Affair 
 Mechelsesteenweg  310  
 3020  Herent ( België) 
 T +32 (0)16 20 56 65  

 info@skinaffair.be 
 www.skinaffair.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

•  een lichaamspeeling 
"Exfoliating Fruit Seeds"

•  een korte effleurage met 
bodylotion (30 min)

•  een Q-licht lichttherapie
OF
• een custom decélormas-

sage (30 min)
OF
• Aurabsol-gelaatsverzor-

ging (30 min)
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 BEAUTY & WELLNESS 
VITALA HEVERLEE

 HEVERLEE

 In Heverlee, net buiten het centrum van Leuven, ligt Beauty & Wellness 
Vitala. Hier draait alles rond het totaalconcept. Er is een schoonheidsinstituut, 
een privésauna en een kapsalon, de ideale combinatie voor wie drukbezet is en 
nood heeft aan een kleine pauze. Een paar uurtjes lekker relaxen met tapas en 
een flesje cava, gevolgd door een duomassage of een schoonheidsbehandeling, 
alles is hier mogelijk. Als kers op de taart kun je zelfs je haar laten stylen in 
het kapsalon. Je wandelt hier als herboren weer buiten!

 Beauty & Wellness Vitala  
 Tiensesteenweg  104  

 3001  Heverlee ( België) 
 T +32 (0)475 54 44 18  

 info@vitala.be 
 www.vitala.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
Een keuze uit een 
van de onderstaande 
behandelingen:
• een huidanalyse met 

skinanalyser + een 
minigelaatsverzorging 
(scrub, massage, 
masker) (45 min)

• een rug- en nek massage 
(25 min)

• een huidanalyse + 
make-up (45 min)

• een kappersbeurt: snit + 
brushing (extra lang haar + 
10 euro)

• een duohotstonemassage 
(30 min)
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 BEAUTY & WELLNESS 
VITALA HEVERLEE

 HEVERLEE

 In Heverlee, net buiten het centrum van Leuven, ligt Beauty & Wellness 
Vitala. Hier draait alles rond het totaalconcept. Er is een schoonheidsinstituut, 
een privésauna en een kapsalon, de ideale combinatie voor wie drukbezet is en 
nood heeft aan een kleine pauze. Een paar uurtjes lekker relaxen met tapas en 
een flesje cava, gevolgd door een duomassage of een schoonheidsbehandeling, 
alles is hier mogelijk. Als kers op de taart kun je zelfs je haar laten stylen in 
het kapsalon. Je wandelt hier als herboren weer buiten!

 Beauty & Wellness Vitala  
 Tiensesteenweg  104  

 3001  Heverlee ( België) 
 T +32 (0)475 54 44 18  

 info@vitala.be 
 www.vitala.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
Een keuze uit een 
van de onderstaande 
behandelingen:
• een huidanalyse met 

skinanalyser + een 
minigelaatsverzorging 
(scrub, massage, 
masker) (45 min)

• een rug- en nek massage 
(25 min)

• een huidanalyse + 
make-up (45 min)

• een kappersbeurt: snit + 
brushing (extra lang haar + 
10 euro)

• een duohotstonemassage 
(30 min)
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 AQUATHERMA
 OVERIJSE

 Aquatherma beschikt over een beautycenter en twee privé-units. De 
privé-units bestaan uit een sauna, een jacuzzi en een hamam, met of zonder 
zwembad. In het beautycenter wordt er gewerkt met de producten van het 
kwaliteitsmerk Sothys. De schoonheidsspecialisten van Aquatherma zijn 
experts in tal van behandelingen als manicure, pedicure, peelings en pakkingen. 
Wegdromen kan tijdens een klassieke, hotstone- of kruidentempelmassage. 
Je kunt ook kiezen voor een volledige lichaamsverzorging, waarbij je de 
schoonheidsrecepten ontdekt die onze Afrikaanse, Mexicaanse en 
Polynesische voorvaderen reeds gebruikten.

 Aquatherma 
 Lanestraat  117  

 3090  Overijse ( België) 
 T +32 (0)2 307 84 31  
 info@aquatherma.be 
 www.aquatherma.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een lichaamsmassage 
OF een gezichtsverzorging 
(40 min)

• een drankje

Opgelet: het is mogelijk 
beide arrangementen te 
reserveren mits betaling 
van een supplement van 
39 euro p.p. 

Extra: je krijgt 10% korting 
op de huur van een privé-
unit (sauna cocoon: sauna, 
jacuzzi en hamam of sauna 
deluxe: sauna, jacuzzi, 
hamam en binnenzwembad).
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 ADAGIO BEAUTYSTYLE
 MACHELEN

 Rust, ontspanning, kalmte... in muzikale termen is er maar één woord voor: 
adagio! Dat kalme ritme is precies waar het in het schoonheidscentrum Adagio 
Beautystyle om draait. In een rustgevend kader worden de klanten onder de 
hoede van een ervaren specialiste geplaatst die hen een gepersonaliseerde 
schoonheidsbehandeling geeft. Adagio Beautystyle werkt met de modernste 
en efficiëntste hulpmiddelen zoals afslanking en versteviging van de huid met 
Hypoxi-toestellen, detoxbehandelingen, Finse sauna en een infraroodcabine.

 Adagio Beautystyle 
 Zandstraat  9  

 1830  Machelen ( België) 
 T +32 (0)2 305 66 89  

 info@adagio-beautystyle.be 
 www.adagio-beautystyle.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een antistressrug-, 

schouder- en nekmassage
• een huidanalyse van het 

gelaat
• een verfrissend gelaats-

masker met aloë vera
• een herstellende 

dagcrème
• een advies voor dagelijkse 

thuisverzorging

Totale duur: 50 min.
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 ADAGIO BEAUTYSTYLE
 MACHELEN

 Rust, ontspanning, kalmte... in muzikale termen is er maar één woord voor: 
adagio! Dat kalme ritme is precies waar het in het schoonheidscentrum Adagio 
Beautystyle om draait. In een rustgevend kader worden de klanten onder de 
hoede van een ervaren specialiste geplaatst die hen een gepersonaliseerde 
schoonheidsbehandeling geeft. Adagio Beautystyle werkt met de modernste 
en efficiëntste hulpmiddelen zoals afslanking en versteviging van de huid met 
Hypoxi-toestellen, detoxbehandelingen, Finse sauna en een infraroodcabine.

 Adagio Beautystyle 
 Zandstraat  9  

 1830  Machelen ( België) 
 T +32 (0)2 305 66 89  

 info@adagio-beautystyle.be 
 www.adagio-beautystyle.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een antistressrug-, 

schouder- en nekmassage
• een huidanalyse van het 

gelaat
• een verfrissend gelaats-

masker met aloë vera
• een herstellende 

dagcrème
• een advies voor dagelijkse 

thuisverzorging

Totale duur: 50 min.
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 La Maison Pure in  Kapelle-op-den-Bos
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 LA MAISON PURE
 KAPELLE-OP-DEN-BOS

 Niet ver van het centrum en vlak bij de uitgestrekte groene weiden van 
Kapelle-op-den-Bos vind je La Maison Pure. Hier word je vertroeteld in 
een verzorgde en moderne omgeving. Laat je in de watten leggen met een 
lichaams- of gelaatsverzorging, een manicure, een pedicure, een wimper- en 
wenkbrauwkleuring, een epilatie, een hotstonemassage of een make-upsessie. 
Daarenboven biedt La Maison Pure verschillende workshops aan. Met je 
Bongo geniet je van een verkwikkende gelaatsverzorging. Daarna voel je je 
gegarandeerd goed in je vel.

 La Maison Pure 
 Mechelseweg  181  1 

 1880  Kapelle-op-den-Bos ( België) 
 T +32 (0)478 30 70 76  

 Heidi.verhulst@hotmail.be 
 www.la-maison-pure.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gelaatsverzorging

Totale duur: 1u.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Beauty & Soul in  Steenhuffel
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 BEAUTY & SOUL
 STEENHUFFEL

 Beauty & Soul is het schoonheids- en privéwellnesscenter van Yolanda Van 
Acker, gelegen in de Vlaams-Brabantse gemeente Steenhuffel. Yolanda 
werkt uitsluitend met de 100% natuurlijke producten van Jojoba Care, zodat 
je zeker mag zijn van een verzorging van de hoogste kwaliteit. Reken daarbij 
de achttien jaar ervaring van Yolanda en je weet dat een bezoek aan Beauty 
& Soul pure verwennerij is voor je lichaam. Vlei je neer op de verwarmde 
behandeltafel voor een van de vele verfijnde lichaamsverzorgingen of geniet 
van een deugddoende sessie in de privéwellness.

 Badjas, handdoeken en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Beauty & Soul 
 Heerbaan  97  

 1840  Steenhuffel ( België) 
 T +32 (0)493 65 18 99  
 info@beauty-soul.be 
 www.beauty-soul.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
privéwellness (2u)

• een glaasje bubbels, 
wijn of fruitsap vergezeld 
van gezonde hapjes en 
borrelnootjes

• gebruik van shampoo en 
douchegel

Totale duur: 2u.

Extra: je hebt recht op een 
korting van 10% op een 
(duo)gelaatsverzorging.
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 BEAUTY & SOUL
 STEENHUFFEL

 Beauty & Soul is het schoonheids- en privéwellnesscenter van Yolanda Van 
Acker, gelegen in de Vlaams-Brabantse gemeente Steenhuffel. Yolanda 
werkt uitsluitend met de 100% natuurlijke producten van Jojoba Care, zodat 
je zeker mag zijn van een verzorging van de hoogste kwaliteit. Reken daarbij 
de achttien jaar ervaring van Yolanda en je weet dat een bezoek aan Beauty 
& Soul pure verwennerij is voor je lichaam. Vlei je neer op de verwarmde 
behandeltafel voor een van de vele verfijnde lichaamsverzorgingen of geniet 
van een deugddoende sessie in de privéwellness.

 Badjas, handdoeken en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Beauty & Soul 
 Heerbaan  97  

 1840  Steenhuffel ( België) 
 T +32 (0)493 65 18 99  
 info@beauty-soul.be 
 www.beauty-soul.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
privéwellness (2u)

• een glaasje bubbels, 
wijn of fruitsap vergezeld 
van gezonde hapjes en 
borrelnootjes

• gebruik van shampoo en 
douchegel

Totale duur: 2u.

Extra: je hebt recht op een 
korting van 10% op een 
(duo)gelaatsverzorging.

 V
LA

A
N

D
ER

EN

 

 Thermen Tadema in  Halle
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 THERMEN TADEMA
 HALLE

 Op een steenworp van Brussel, in het mooie en rustige Pajottenland, ligt 
Thermen Tadema. Het complex van vijfduizend vierkante meter vormt meer 
dan ooit een plaats waar je op een bijzondere en aangename wijze tot rust kunt 
komen. Je kunt er gebruikmaken van drie sauna's (waarvan een biosauna), twee 
zwembaden, twee jacuzzi's, een hamam (met lichttherapie), dompelbaden 
en een ijshoek met scrub, een relaxruimte met panoramisch uitzicht en een 
infraroodcabine. Achteraan heeft het centrum een mooie tuin waarin je 
heerlijk kunt ontspannen. Thermen Tadema biedt daarnaast ook deskundig 
uitgevoerde verzorgingen en pakkingen.

 Badkleding: Badkleding toegelaten op maandag en zondag (gemengd badkleding 
en naakt). Badkleding verplicht op woensdag (enkel badkleding). Badkleding niet 
toegestaan op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag (enkel naakt). Zwemshorts 

nooit toegestaan. Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 
Slippers: zelf meenemen of ter plaatse kopen.

 Thermen Tadema 
 Ninoofsesteenweg  661  

 1500  Halle ( België) 
 T +32 (0)2 361 10 20  

 info@thermentadema.be 
 www.thermentadema.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een hele dag gebruik van 
de sauna's, zwembaden, 
jacuzzi's, hamam, 
dompelbaden, ijshoek 
met ijspeeling en 
scrubzout

• een massage met 
essentiële oliën (30 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Tamiim Beauty Studio in  Sint Gillis
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 TAMIIM BEAUTY STUDIO
 SINT GILLIS

 Tamiim is een schoonheidsinstituut in Sint-Gillis. De naam staat voor de drang 
naar perfectie en dat is ook exact waar Diane en Ivan naar streven. Volgens 
hen ligt de perfectie in de details en in de verschillen die elke vrouw aan de 
dag legt. Bij Tamiim staat het zelfbeeld en zelfvertrouwen van elke persoon 
op de eerste plaats, waardoor hun leuze ook "Dit is geen transformatie, maar 
een revelatie" is. Dankzij je bon geniet je van een dag- of avondmake-up die 
je innerlijke schoonheid naar buiten toe vertaalt. Je kunt hier ook terecht 
voor workshops met make-upartiesten die je alle kneepjes van het vak leren. 
Na je make-upsessie kun je het resultaat ook nog laten vastleggen tijdens 
een fotosessie.

 Tamiim Beauty Studio 
 Rue Berckmans  39  

 1060  Sint Gillis ( België) 
 T +32 (0)48 51 38 36 7  
 tamiim@tamiim.com 

 www.tamiim.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een One Focus Makeup 
(make-up met focus op je 
gelaatskleur of je ogen)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 TAMIIM BEAUTY STUDIO
 SINT GILLIS

 Tamiim is een schoonheidsinstituut in Sint-Gillis. De naam staat voor de drang 
naar perfectie en dat is ook exact waar Diane en Ivan naar streven. Volgens 
hen ligt de perfectie in de details en in de verschillen die elke vrouw aan de 
dag legt. Bij Tamiim staat het zelfbeeld en zelfvertrouwen van elke persoon 
op de eerste plaats, waardoor hun leuze ook "Dit is geen transformatie, maar 
een revelatie" is. Dankzij je bon geniet je van een dag- of avondmake-up die 
je innerlijke schoonheid naar buiten toe vertaalt. Je kunt hier ook terecht 
voor workshops met make-upartiesten die je alle kneepjes van het vak leren. 
Na je make-upsessie kun je het resultaat ook nog laten vastleggen tijdens 
een fotosessie.

 Tamiim Beauty Studio 
 Rue Berckmans  39  

 1060  Sint Gillis ( België) 
 T +32 (0)48 51 38 36 7  
 tamiim@tamiim.com 

 www.tamiim.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een One Focus Makeup 
(make-up met focus op je 
gelaatskleur of je ogen)
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 SAMA WELLNESS LOUISE
 ELSENE

 Sama Massage heeft verschillende filialen en staat in Brussel en omstreken 
bekend om zijn massages die de algemene fysieke en mentale gezondheid 
stimuleren. Zo voorziet Sama Massage diverse massages op maat, die al gauw 
een einde maken aan vervelende kwaaltjes. Tegenwoordig kun je voor deze 
deugddoende massages ook op de Louizalaan terecht bij het toepasselijke 
'Sama Wellness Louise'. Wil je daarbij ook graag je look wat opkrikken? 
Dan helpt Sama Wellness Louise je hier graag bij. Dankzij de verschillende 
schoonheidsbehandelingen en een eigen kapsalon keer je er ongetwijfeld 
als nieuw naar huis.

 Sama Wellness Louise 
 Louizalaan  223  

 1050  Elsene ( België) 
 T +32 (0)2 324 89 47  

 louise@samawellness.be 
 www.samawellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verzorging naar 
keuze t.w.v. 79,90 euro 
om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.

Extra: je ontvangt een 
kortingskaart van 15%. 
Deze korting is 1 jaar geldig 
op alle arrangementen.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Sothys Secrets Marins in  Elsene
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 SOTHYS SECRETS MARINS
 ELSENE

 Voor de complete beauty-ervaring voor zowel mannen als vrouwen moet je 
bij Sothys Secrets Marins in het Brusselse Elsene zijn. Je brengt je innerlijke 
zelf tot rust met een rug-, schouder- of nekmassage of een van de vele scrubs 
of gelaatsverzorgingen. Nagenieten doe je in de gezellige cocoonruimte met 
een drankje. Trakteer jezelf ook op een heuse make-over: make-up, een nieuw 
kapsel of een manicure of pedicure met nagellak. Voor een meer langdurig 
effect kan je ook kiezen voor een wimperverlenging, permanente epilatie of 
semipermanente make-up. Sothys Secrets Marins werkt met professionele 
producten die je ter plaatse kan aankopen. 

 Sothys Secrets Marins 
  Brugmannlaan  227  

 1050  Elsene ( België) 
 T +32 (0)23 43 34 28  

 noelle@secrets-marins.eu 
 www.secrets-marins.eu

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 
• een warme drank
• een uitgebreide 

gelaatsverzorging voor meer 
glans

• een korting van 10% op 
andere verzorgingen

• een korting van 15% bij 
aankoop van producten

OF
• een warme drank
• een scrub voor de rug met 

suiker en zout
• een relaxerende rugmassage
• een korting van 10% op 

andere verzorgingen
• een korting van 15% bij 

aankoop van producten
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 SOTHYS SECRETS MARINS
 ELSENE

 Voor de complete beauty-ervaring voor zowel mannen als vrouwen moet je 
bij Sothys Secrets Marins in het Brusselse Elsene zijn. Je brengt je innerlijke 
zelf tot rust met een rug-, schouder- of nekmassage of een van de vele scrubs 
of gelaatsverzorgingen. Nagenieten doe je in de gezellige cocoonruimte met 
een drankje. Trakteer jezelf ook op een heuse make-over: make-up, een nieuw 
kapsel of een manicure of pedicure met nagellak. Voor een meer langdurig 
effect kan je ook kiezen voor een wimperverlenging, permanente epilatie of 
semipermanente make-up. Sothys Secrets Marins werkt met professionele 
producten die je ter plaatse kan aankopen. 

 Sothys Secrets Marins 
  Brugmannlaan  227  

 1050  Elsene ( België) 
 T +32 (0)23 43 34 28  

 noelle@secrets-marins.eu 
 www.secrets-marins.eu

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 
• een warme drank
• een uitgebreide 

gelaatsverzorging voor meer 
glans

• een korting van 10% op 
andere verzorgingen

• een korting van 15% bij 
aankoop van producten

OF
• een warme drank
• een scrub voor de rug met 

suiker en zout
• een relaxerende rugmassage
• een korting van 10% op 

andere verzorgingen
• een korting van 15% bij 

aankoop van producten
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 Sama Massage in  Jette
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 SAMA MASSAGE
 JETTE

 Sama Massage is een professioneel massagecentrum op drie locaties: in Jette, 
Etterbeek en Elsene. Sama Massage onderscheidt zich door zijn warme en 
ontspannende interieur met oosterse accenten. Vanaf het moment dat je 
binnenkomt, vertrek je op een rustgevende reis doorheen heerlijke geuren van 
oranjebloesem met rustgevende muziek op de achtergrond. Sama Massage 
biedt verschillende soorten massages om de algemene fysieke en mentale 
gezondheid te stimuleren. Last van rugpijn, zware benen, hoofdpijn of stress? 
Dankzij deze bon raak je in een mum van tijd van deze vervelende kwaaltjes 
af. Geniet van je ontspannend moment en voel je als herboren. 

 Sama Massage 
 Jetselaan  193  

 1090  Jette ( België) 
 T +32 (0)2 324 89 47  

 jette@samamassage.be 
 www.jette.samamassage.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een massage naar 
keuze t.w.v. 79,90 euro 
om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.

Extra: je ontvangt een 
kortingskaart van 15%. 
Deze korting is 1 jaar geldig 
op alle arrangementen.
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 B-ATTITUDE
 SINT-L AMBRECHTS-WOLUWE

 Bij B-Attitude kun je terecht voor een brede waaier aan gelaats- en 
lichaamsverzorgingen, hamamrituelen en massages. B-Attitude, dat is ook 
een reis door de wereld van de welzijnsrituelen met respect voor de filosofie 
en de traditie van elke verzorging. Met je Bongo krijg je hier een verzorgende 
manicure, zodat je handen weer zijdezacht aanvoelen. Vervolgens worden je 
nagels voorzien van een laagje kleur. Zo ben je weer helemaal in orde voor je 
vakantie, een feestje of gewoon voor een doordeweekse dag.

 B-Attitude 
 Sint-Lambertusstraat  135  

 1200  Sint-Lambrechts-Woluwe ( 
België) 

 T +32 (0)2 771 26 91  
 info@b-attitude.eu 
 www.b-attitude.eu

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een manicure
• het lakken van de nagels

Totale duur: 1u.
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 B-ATTITUDE
 SINT-L AMBRECHTS-WOLUWE

 Bij B-Attitude kun je terecht voor een brede waaier aan gelaats- en 
lichaamsverzorgingen, hamamrituelen en massages. B-Attitude, dat is ook 
een reis door de wereld van de welzijnsrituelen met respect voor de filosofie 
en de traditie van elke verzorging. Met je Bongo krijg je hier een verzorgende 
manicure, zodat je handen weer zijdezacht aanvoelen. Vervolgens worden je 
nagels voorzien van een laagje kleur. Zo ben je weer helemaal in orde voor je 
vakantie, een feestje of gewoon voor een doordeweekse dag.

 B-Attitude 
 Sint-Lambertusstraat  135  

 1200  Sint-Lambrechts-Woluwe ( 
België) 

 T +32 (0)2 771 26 91  
 info@b-attitude.eu 
 www.b-attitude.eu

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een manicure
• het lakken van de nagels

Totale duur: 1u.
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 NATURE ET BEAUTÉ
 BRUSSEL

 In de Noorddoorgang, een overdekte winkelgalerij tussen de Nieuwstraat en 
het De Brouckèreplein, vind je het schoonheidsinstituut Nature et Beauté. 
Het is de ideale plaats om te ontspannen in een rustig en warm kader in het 
hart van Brussel en kennis te maken met de weldaad van planten en essentiële 
oliën. De schoonheidsspecialistes van Nature et Beauté maken van jouw 
schoonheid en welzijn een topprioriteit. Het salon biedt een ruime waaier 
aan behandelingen, zoals gelaatsverzorgingen, massages, scrubs, manicures, 
pedicures en ontharingen.

 Nature et Beauté 
 Noorddoorgang  20  

 1000  Brussel ( België) 
 T +32 (0)470 22 22 60   

 info@natureetbeaute.be 
 www.natureetbeaute.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
• een heerlijk geurende 

gelaatsverzorging 
(ontschminken, reiniging, 
scrub, massage, masker en 
oogschaduw) (45 min)

OF
• een rugscrub met zeezout, 

een rugmassage met 
biologische kokosolie, een 
hotstonelegging en een 
voetmassage (45 min)

Extra: je krijg 10% korting 
op andere verzorgingen die 
je tegelijkertijd boekt en 15% 
korting op de aankoop van 
producten.
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 Anti Aging Center Spa in  Brussel
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 ANTI AGING CENTER SPA
 BRUSSEL

 In het bruisende Brussel, op de prestigieuze Koningstraat, tref je Anti Aging 
Center Spa. Dit center is een voorloper op vlak van welzijn en streeft naar 
een echte oplossing in de strijd tegen veroudering. Je kunt er terecht voor 
een groot aanbod aan diverse behandelingen die je weer doen stralen. Met 
de nieuwste technieken brengen professionals je terug naar die zorgeloze 
tijd waarin je nog niet kampte met cellulitis, vermoeide ogen of andere 
kwaaltjes. Met je bon geniet je hier van een Skin Cryo Detox-behandeling. 
Die verzorging werkt in op de huidcellen zelf en zorgt voor een grondige 
dieptereiniging.

 Anti Aging Center SPA 
 Koningsstraat  19  

 1000  Brussel ( België) 
 T +32 (0)2 230 06 00  

 serviceclientaas@gmail.com 
 antiaging-center.be/

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een Skin Cryo Detox-
behandeling:
• epidermabrasie
• sonophoresis
• radiofrequentie
• IPL-behandeling
• cryolifting
• bio-photo stimulation

Meer informatie over de 
behandeling vind je op 
www.antiaging-center.be.
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 ANTI AGING CENTER SPA
 BRUSSEL

 In het bruisende Brussel, op de prestigieuze Koningstraat, tref je Anti Aging 
Center Spa. Dit center is een voorloper op vlak van welzijn en streeft naar 
een echte oplossing in de strijd tegen veroudering. Je kunt er terecht voor 
een groot aanbod aan diverse behandelingen die je weer doen stralen. Met 
de nieuwste technieken brengen professionals je terug naar die zorgeloze 
tijd waarin je nog niet kampte met cellulitis, vermoeide ogen of andere 
kwaaltjes. Met je bon geniet je hier van een Skin Cryo Detox-behandeling. 
Die verzorging werkt in op de huidcellen zelf en zorgt voor een grondige 
dieptereiniging.

 Anti Aging Center SPA 
 Koningsstraat  19  

 1000  Brussel ( België) 
 T +32 (0)2 230 06 00  

 serviceclientaas@gmail.com 
 antiaging-center.be/

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

Een Skin Cryo Detox-
behandeling:
• epidermabrasie
• sonophoresis
• radiofrequentie
• IPL-behandeling
• cryolifting
• bio-photo stimulation

Meer informatie over de 
behandeling vind je op 
www.antiaging-center.be.
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 QUO VADIS BEAUTY & 
WELLNESS CENTER

 BRUSSEL

 Je wilt even ontsnappen aan de dagelijkse sleur maar je weet niet goed 
hoe of waar. Zak alvast niet helemaal af naar niemandsland, want rust en 
ontspanning vind je dichterbij dan je denkt. Zo vind je in het drukke Brussel 
Quo Vadis, Beauty & Wellness Center, een oord van rust. Het gamma aan 
verschillende schoonheids- en wellnessbehandelingen wordt hier versterkt 
met exotische geuren en rustgevende muziek. Met natuurlijke en efficiënte 
producten zorgt het team van Quo Vadis, Beauty & Wellness Center ervoor 
dat de tijd speciaal voor jou even stilstaat.

 Quo Vadis Beauty & Wellness Center 
 Sint-Annastraat  40  

 1000  Brussel ( België) 
 T +32 (0)2 502 64 98  

 quovadissablon@gmail.com 
 www.quovadis-wellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hotstonemassage 
van de rug (30 min)
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 Isabelle Wauters in  Jette
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 ISABELLE WAUTERS
 JETTE

 Het schoonheidsinstituut Isabelle Wauters bevindt zich in de Brusselse 
gemeente Jette. Vlak naast het Koning Boudewijnpark ontvangt Isabelle je 
met een uitgebreide keuze aan verzorging, ontspanning en verwenning. Ze 
geeft je gelaat een complete oppepper. Na het reinigen, scrubben en masseren 
herademt je huid met een frisse blos op de wangen. Isabelle gebruikt luxueuze 
verzorgingsproducten. Die bevatten heerlijk geurende oliën samengesteld uit 
bloemen, bladeren, vruchten, wortels en zaden. Gecombineerd met algen en 
wieren zorgen de producten voor herstel, zuivering en hydratatie van je huid.

 Isabelle Wauters 
 Jules Lorgesquare  14  
 1090  Jette ( België) 

 T +32 (0)475 85 19 52  
 wautersisabelle5052@hotmail.be 

 www.isabellewauters.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een rug- en beenmassage 
(30 min)

OF
• een wellnessgezichtsverzor-

ging, inclusief schouders, 
decolleté, nek, reinigen, 
scrubben, massage en basis-
crème (30 min)

Opgelet: mits een supplement 
van 40 euro per persoon is 
het mogelijk een volledige 
gelaatsverzorging of een 
volledige lichaamsmassage te 
krijgen, inclusief een wellness-
cadeautje.
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 ISABELLE WAUTERS
 JETTE

 Het schoonheidsinstituut Isabelle Wauters bevindt zich in de Brusselse 
gemeente Jette. Vlak naast het Koning Boudewijnpark ontvangt Isabelle je 
met een uitgebreide keuze aan verzorging, ontspanning en verwenning. Ze 
geeft je gelaat een complete oppepper. Na het reinigen, scrubben en masseren 
herademt je huid met een frisse blos op de wangen. Isabelle gebruikt luxueuze 
verzorgingsproducten. Die bevatten heerlijk geurende oliën samengesteld uit 
bloemen, bladeren, vruchten, wortels en zaden. Gecombineerd met algen en 
wieren zorgen de producten voor herstel, zuivering en hydratatie van je huid.

 Isabelle Wauters 
 Jules Lorgesquare  14  
 1090  Jette ( België) 

 T +32 (0)475 85 19 52  
 wautersisabelle5052@hotmail.be 

 www.isabellewauters.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een rug- en beenmassage 
(30 min)

OF
• een wellnessgezichtsverzor-

ging, inclusief schouders, 
decolleté, nek, reinigen, 
scrubben, massage en basis-
crème (30 min)

Opgelet: mits een supplement 
van 40 euro per persoon is 
het mogelijk een volledige 
gelaatsverzorging of een 
volledige lichaamsmassage te 
krijgen, inclusief een wellness-
cadeautje.
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 SAMA MASSAGE
 ETTERBEEK

 Sama Massage is een professioneel massagecentrum op drie locaties: in Jette, 
Etterbeek en Elsene. Sama Massage onderscheidt zich door zijn warme en 
ontspannende interieur met oosterse accenten. Vanaf het moment dat je 
binnenkomt, vertrek je op een rustgevende reis doorheen heerlijke geuren van 
oranjebloesem met rustgevende muziek op de achtergrond. Sama Massage 
biedt verschillende soorten massages om de algemene fysieke en mentale 
gezondheid te stimuleren. Last van rugpijn, zware benen, hoofdpijn of stress? 
Dankzij deze bon raak je in een mum van tijd van deze vervelende kwaaltjes 
af. Geniet van je ontspannend moment en voel je als herboren. 

 Sama Massage  
 Generaal Lemanstraat  25  
 1040  Etterbeek ( België) 
 T +32 (0)488 66 77 85  
 info@samamassage.be 
 www.samamassage.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een massage naar keuze 
t.w.v. 79,90 euro om te 
delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.

Extra: je ontvangt een 
kortingskaart van 15%. 
Deze korting is 1 jaar geldig 
op alle arrangementen.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 CENTRE SEEWORLD
 BRUSSEL

 Hoewel Centre Seeworld zich pal in Brussel bevindt, ervaar je hier een 
compleet nieuwe wereld. Veronica en haar team werken in Centre Seeworld 
namelijk aan een unieke en persoonlijke schoonheidsverzorging. Zo voorzien 
ze een medische vragenlijst en een grondige huiddiagnose om een individuele 
aanpak te garanderen. De verzorgingsproducten zijn zorgvuldig uitgekozen 
met respect voor het milieu en de gezondheid van de mens. Ook wanneer 
je thuis bent, blijft Centre Seeworld voor je zorgen. Zo krijg je op het einde 
van je bezoek allerlei persoonlijke verzorgingstips mee.

 Centre Seeworld 
 Daringlaan  1-2  0 

 1080  Brussel ( België) 
 T +32 (0)489 75 75 89  

 centreseeworld@gmail.com 
 www.seeworld.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een duomassage 
(30 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 CENTRE SEEWORLD
 BRUSSEL

 Hoewel Centre Seeworld zich pal in Brussel bevindt, ervaar je hier een 
compleet nieuwe wereld. Veronica en haar team werken in Centre Seeworld 
namelijk aan een unieke en persoonlijke schoonheidsverzorging. Zo voorzien 
ze een medische vragenlijst en een grondige huiddiagnose om een individuele 
aanpak te garanderen. De verzorgingsproducten zijn zorgvuldig uitgekozen 
met respect voor het milieu en de gezondheid van de mens. Ook wanneer 
je thuis bent, blijft Centre Seeworld voor je zorgen. Zo krijg je op het einde 
van je bezoek allerlei persoonlijke verzorgingstips mee.

 Centre Seeworld 
 Daringlaan  1-2  0 

 1080  Brussel ( België) 
 T +32 (0)489 75 75 89  

 centreseeworld@gmail.com 
 www.seeworld.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een duomassage 
(30 min)
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 BHAPPYBGOOD
 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Aurore vond het dringend tijd om wat meer op zoek te gaan naar de zin van het 
leven. Daarom besloot ze te doen wat ze graag doet: een streepje positiviteit 
en geluk in de wereld brengen. We worden elke dag al genoeg geconfronteerd 
met erge nieuwsberichten, stress en angsten. Dringend tijd dus om al die 
negativiteit los te laten en volledig te ontspannen. Je kunt dit zelfs samen 
met je partner doen ter voorbereiding op de komst van jullie kleine wonder. 
Ga samen voor de ultieme ervaring en laat je begeleiden tijdens een leerrijke 
workshop inclusief prenatale massage.

 BhappyBgood 
 Rue de Wavre  29/5  

 1320  Louvain-La-Neuve ( België) 
 T +32 (0)477 71 94 30  

 auroretetart@gmail.com 
 www.bhappybgood.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een duomassage met 
warme olie (30 min)

• een thee of een fruitsap
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 VERT BIEN-ÊTRE
 OTTIGNIES

 Gun jezelf een moment van ontspanning bij Vert bien-être in Ottignies. Zoals 
de naam al doet vermoeden, hebben ze hier respect voor mens én natuur. 
De heilzame werking van planten en essentiële oliën zijn een streling voor 
de huid. Er wordt gewerkt met biologische, natuurlijke producten. Je kunt 
hier terecht voor massages en biologische gelaatsbehandelingen waarbij de 
producten onderworpen zijn aan de strenge eisen van de zaakvoerders. Ook 
van epileren, manicures en pedicures hebben de schoonheidsspecialistes van 
Vert bien-être duidelijk kaas gegeten.

 Vert bien-être 
 Avenue du Douaire  12  

 1340  Ottignies ( België) 
 T +32 (0)460 95 71 57   
 info@vert-bien-etre.be 
 www.vert-bien-etre.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een initiatie tot 
het aanleren van 
ontspannende massages 
(1u15)

• een massagekaars
• een massageboekje
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 VERT BIEN-ÊTRE
 OTTIGNIES

 Gun jezelf een moment van ontspanning bij Vert bien-être in Ottignies. Zoals 
de naam al doet vermoeden, hebben ze hier respect voor mens én natuur. 
De heilzame werking van planten en essentiële oliën zijn een streling voor 
de huid. Er wordt gewerkt met biologische, natuurlijke producten. Je kunt 
hier terecht voor massages en biologische gelaatsbehandelingen waarbij de 
producten onderworpen zijn aan de strenge eisen van de zaakvoerders. Ook 
van epileren, manicures en pedicures hebben de schoonheidsspecialistes van 
Vert bien-être duidelijk kaas gegeten.

 Vert bien-être 
 Avenue du Douaire  12  

 1340  Ottignies ( België) 
 T +32 (0)460 95 71 57   
 info@vert-bien-etre.be 
 www.vert-bien-etre.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een initiatie tot 
het aanleren van 
ontspannende massages 
(1u15)

• een massagekaars
• een massageboekje
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 BEAUTY SECRETS
 WATERLOO

 Beauty Secrets in Waterloo verwent je met een heerlijke massage of 
gelaatsverzorging. In dit recent gerenoveerde wellness-, afslank- en 
schoonheidsinstituut komen de warme kleuren en rustgevende muziek je 
tegemoet. Bij Beauty Secrets staat alles in het teken van ontspannen in 
een verfijnd decor met zen-uitstraling. Hier ben je op de juiste plaats om 
de strijd aan te gaan met de tekenen van vermoeidheid en stress en om 
ze te voorkomen. Kom herbronnen en vind mentaal en fysiek je vitaliteit 
terug, dankzij deugddoende massages en verzorgingen. Clémentine is een 
gediplomeerde verzorgingsspecialiste en werkt met producten van Environ, 
die geschikt zijn voor alle huidtypes.

 Beauty Secrets 
 Chaussée de Bruxelles  168  

 1410  Waterloo ( België) 
 T +32 (0)2 351 87 97   

 www.beauty-secrets.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een gelaatsverzorging 
met dieptereiniging

OF
• een anti-ageverzorging

Duur: 1u.

Extra: 20% korting op een 
volgende afspraak.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ESPACE BIEN-ÊTRE RASSOKHA
 WATERLOO

 Bij Espace bien-être Rassokha in Waterloo kun je terecht voor een uitgebreid 
aanbod aan wellness- en massagebehandelingen. Tatiana heet je welkom in een 
rustige sfeer bij haar thuis, zodat je zeker kunt zijn van een totale ontspanning 
van lichaam en geest. Je krijgt een spa-voetbehandeling die zorgt een licht 
gevoel aan de voeten en je helemaal relaxed doet voelen of een massage op 
de massagematras onder zes infraroodlampen die zorgen voor een heerlijke 
ontspanning en een goede bloeddoorstroming. Afsluiten doe je met een 
olie- of Shiatsu-geïnspireerde massage.

 Espace bien-être Rassokha 
 Chaussée de Louvain  115  
 1410  Waterloo ( België) 
 T +32 (0)472 92 03 21  

 atamanuk2002@gmail.com 
 www.rassokhatatiana.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een oliemassage à la 
carte OF een Shiatsu-
geïnspireerde massage op 
een stoel (20 min)

• een massage op de 
massagematras met 
infraroodlampen OF een 
voetspa (25 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN
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 ESPACE BIEN-ÊTRE RASSOKHA
 WATERLOO

 Bij Espace bien-être Rassokha in Waterloo kun je terecht voor een uitgebreid 
aanbod aan wellness- en massagebehandelingen. Tatiana heet je welkom in een 
rustige sfeer bij haar thuis, zodat je zeker kunt zijn van een totale ontspanning 
van lichaam en geest. Je krijgt een spa-voetbehandeling die zorgt een licht 
gevoel aan de voeten en je helemaal relaxed doet voelen of een massage op 
de massagematras onder zes infraroodlampen die zorgen voor een heerlijke 
ontspanning en een goede bloeddoorstroming. Afsluiten doe je met een 
olie- of Shiatsu-geïnspireerde massage.

 Espace bien-être Rassokha 
 Chaussée de Louvain  115  
 1410  Waterloo ( België) 
 T +32 (0)472 92 03 21  

 atamanuk2002@gmail.com 
 www.rassokhatatiana.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een oliemassage à la 
carte OF een Shiatsu-
geïnspireerde massage op 
een stoel (20 min)

• een massage op de 
massagematras met 
infraroodlampen OF een 
voetspa (25 min)
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 SAHARA HAMMAM BEAUTY & SPA
 WATERLOO

 In Waterloo kun je je van kop tot teen laten verwennen in het schoonheidsin-
stituut Sahara Hammam Beauty & Spa. Je bent hier in de goede en ervaren 
handen van Jonathan en Lily voor een moment van pure ontspanning. Alle 
klassieke schoonheidsverzorgingen zijn hier mogelijk: gelaats- en lichaams-
verzorging, manicure en pedicure, ontharing, wimperextentions en make-up. 
Daarbovenop zit je hier goed voor relaxatie in de spa die is uitgerust met een 
jacuzzi, een infraroodsauna en een hamam. Massages worden uitgevoerd met 
essentiële oliën en bij een scrubbeurt met zwarte zeep maakt de exfoliërende 
Kessa-handschoen je huid dat tikkeltje zachter. Bij Sahara Hammam Beauty 
& Spa stap je als herboren buiten!

 Handdoeken en badjas: inbegrepen. 
Slippers: inbegrepen.

 Sahara Hammam Beauty & Spa 
 Boulevard Henri Rolin  5bis  

 1410  Waterloo ( België) 
 T +32 (0)468 38 61 54   

 info@saharahammam.be 
 www.saharahammam.be 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
privé-sauna en hamam 
(30 min)

• een duomassage (30 min)

Extra: mogelijkheid om je 
eigen muziek af te spelen 
via usb.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Espace Bien-être SANISPA in  Lillois
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 ESPACE BIEN-ÊTRE SANISPA
 LILLOIS

 Espace Bien-être SANISPA bevindt zich op een steenworp van Nijvel in 
een residentiële groene wijk in het Waals-Brabantse plaatsje Lillois. Hier 
kun je in alle discretie genieten van een moment van pure relaxatie. De 
wellnessruimte is geïnspireerd op de baden uit de Oudheid en omvat een 
Finse sauna, een infraroodsauna, een hamam douche, een jacuzzi, een douche 
en een relaxruimte. Je vindt hier ook een cd-speler en een usb-aansluiting, 
zodat je op elk moment naar je eigen muziekkeuze kunt luisteren.

 Handdoeken en badjas: gebruik is inbegrepen. 
Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Espace Bien-être SANISPA 
 Avenue des 4 Bonniers  11  

 1428  Lillois ( België) 
 T +32 (0)475 92 05 33  

 info@sanispa.be 
 www.espace-sanispa.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een toegang tot de privé-

wellness met Finse sauna, 
infraroodsauna, spa, 
hamam en douche (2u)

• een fles water
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ESPACE BIEN-ÊTRE SANISPA
 LILLOIS

 Espace Bien-être SANISPA bevindt zich op een steenworp van Nijvel in 
een residentiële groene wijk in het Waals-Brabantse plaatsje Lillois. Hier 
kun je in alle discretie genieten van een moment van pure relaxatie. De 
wellnessruimte is geïnspireerd op de baden uit de Oudheid en omvat een 
Finse sauna, een infraroodsauna, een hamam douche, een jacuzzi, een douche 
en een relaxruimte. Je vindt hier ook een cd-speler en een usb-aansluiting, 
zodat je op elk moment naar je eigen muziekkeuze kunt luisteren.

 Handdoeken en badjas: gebruik is inbegrepen. 
Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Espace Bien-être SANISPA 
 Avenue des 4 Bonniers  11  

 1428  Lillois ( België) 
 T +32 (0)475 92 05 33  

 info@sanispa.be 
 www.espace-sanispa.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een toegang tot de privé-

wellness met Finse sauna, 
infraroodsauna, spa, 
hamam en douche (2u)

• een fles water
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 L'OASIS DES SENS
 ESTAIMPUIS

 In het Henegouwse Estaimpuis, een grensgemeente tussen Moeskroen 
en Doornik, vinden wellnessliefhebbers een oord dat gewijd is aan rust 
en schoonheid. Zodra je de deur binnenstapt, begin je aan een heuse 
wereldreis. De juiste muziek, een perfecte combinatie van geuren, kleuren 
en smaken zorgen voor een ontspannende sfeer die alle zintuigen prikkelt. 
De behandelingen, uitgevoerd door gepassioneerde professionals, nemen je 
mee naar de meest exotische wellnessgeheimen.

 Badkleding: verplicht. 
Handdoeken, badjas en slippers: meenemen 

of ter plaatse huren (7 euro per persoon).

 L'Oasis des Sens 
 Place de la Victoire  4  

 7730  Estaimpuis ( België) 
 T +32 (0)476 62 56 58  
 info@oasisdessens.com 
 www.oasisdessens.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
• een toegang tot de wellness-

faciliteiten (2u)
• een rugmassage (20 min)
• een thee
OF

VOOR 2 PERSONEN:
• een toegang tot de privéspa 

(sauna, hamam en jacuzzi) 
(1u30)

Extra: je krijgt 10% korting 
bij aankoop van producten en 
20% korting op bijkomende 
verzorgingen of je betaalt 5 in 
plaats van 7 euro voor het huren 
van badlinnen en slippers.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Aqua Sun Fit in  Amougies
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 AQUA SUN FIT
 AMOUGIES

 Ga je gejaagd door het leven? Tijd om een pauze in te lassen. Voor de 
druk bezette mens is er het wellnesscomplex Aqua Sun Fit in Amougies. 
Wie er aanklopt, voelt in een mum van tijd de stress en spanning uit zijn 
lichaam wegvloeien. In het sauna- en thermengedeelte vind je verschillende 
sauna's, een hamam en een verwarmd binnen- en buitenzwembad. Daarnaast 
kun je in het centrum terecht voor een heel arsenaal aan gelaats- en 
lichaamsbehandelingen. Vanuit de ontspanningsruimte in de veranda en 
vanaf het terras heb je een prachtig uitzicht over het glooiende landschap. 
Je bevindt je hier immers in het natuurpark Pays des Collines.

 Badkleding: verplicht. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: gebruik is inbegrepen.

 Aqua Sun Fit 
 Rue Cache Lannoy  1  

 7750  Amougies ( België) 
 T +32 (0)69 45 47 44  

 info@aquasunfit.be 
 www.aquasunfit.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije toegang 
tot de sauna- en 
thermenfaciliteiten 
(sauna, hamam, 
zwembaden)

• een gepersonaliseerde 
sessie in de 
infraroodcabine (40 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 AQUA SUN FIT
 AMOUGIES

 Ga je gejaagd door het leven? Tijd om een pauze in te lassen. Voor de 
druk bezette mens is er het wellnesscomplex Aqua Sun Fit in Amougies. 
Wie er aanklopt, voelt in een mum van tijd de stress en spanning uit zijn 
lichaam wegvloeien. In het sauna- en thermengedeelte vind je verschillende 
sauna's, een hamam en een verwarmd binnen- en buitenzwembad. Daarnaast 
kun je in het centrum terecht voor een heel arsenaal aan gelaats- en 
lichaamsbehandelingen. Vanuit de ontspanningsruimte in de veranda en 
vanaf het terras heb je een prachtig uitzicht over het glooiende landschap. 
Je bevindt je hier immers in het natuurpark Pays des Collines.

 Badkleding: verplicht. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: gebruik is inbegrepen.

 Aqua Sun Fit 
 Rue Cache Lannoy  1  

 7750  Amougies ( België) 
 T +32 (0)69 45 47 44  

 info@aquasunfit.be 
 www.aquasunfit.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije toegang 
tot de sauna- en 
thermenfaciliteiten 
(sauna, hamam, 
zwembaden)

• een gepersonaliseerde 
sessie in de 
infraroodcabine (40 min)
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 LE CROCOZEN
 PÉRUWELZ

 Le Crocozen verwelkomt je in een warme en vriendelijke omgeving in de 
buurt van de Franse grens. Hier ben je aan het juiste adres voor een dag 
waarbij ontspanning en genot vooropstaan. Ontspannen doe je zowel binnen 
als buiten bij Le Crocozen. Een sauna, hamam en jacuzzi zorgen ervoor 
dat je lekker op gewarmd bent vooraleer je je waagt aan de deugddoende 
buitenlucht. Hier vlei je je neer op een comfortabel ligbedje, neem je een 
duik in het zwembad of kom je tot rust in de buitensauna of jacuzzi. Zelfs de 
meest gestresseerde gast gaat na een bezoek aan Le Crocozen ongetwijfeld 
met een heerlijk ontspannen gevoel naar huis.

 Badkleding: verplicht, behalve de eerste vrijdag
van de maand van 14.30 tot 21 uur.  

Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 
Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Le Crocozen 
 Chemin - Frontière  15  

 7600  Péruwelz ( België) 
 T + 32 (0)478 27 30 12  
 contact@lecrocozen.be 

 www.lecrocozen.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten 

• een relaxmassage 
(20 min)

Totale duur: 2u30.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 ESCALE WELLNESS
 QUEVAUCAMPS

 Bij Escale Wellness vind je alles om de spreekwoordelijke gezonde geest 
in het gezonde lichaam te bereiken onder eenzelfde dak. Het team van 
Escale Wellness is uiterst gekwalificeerd en stelt samen met elke klant een 
gepersonaliseerd programma op dat aangepast is aan zijn levensstijl. L'Oasis 
is de plaats waar je moet zijn om een totale ontspanning te bereiken. Dit 
stukje van Escale Wellness bestaat uit verschillende onderdelen. Zo vind 
je er de afdeling die met verschillende sauna's, een tepidarium, verwarmde 
bedden en een hamam volledig aan relaxatie is gewijd. Daarnaast zijn er ook 
de verschillende thematische salons waar de stress uit het lichaam wordt 
gemasseerd.

 Badkleding: verplicht. 
Handdoeken en badjas: gebruik is in begrepen. 

Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Escale Wellness 
 Rue de Tournai  8  

 7972  Quevaucamps ( België) 
 T +32 (0)69 77 75 72  

 info@escale-wellness.be 
 www.escale-wellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
ontspanningsz one 
(hamam, sauna's, 
tepidarium, verwarmde 
rustbedden, voetenbaden 
en tropische douche)

• een duomassage met 
etherische oliën (30 min)

• een verzachtende thee
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ESCALE WELLNESS
 QUEVAUCAMPS

 Bij Escale Wellness vind je alles om de spreekwoordelijke gezonde geest 
in het gezonde lichaam te bereiken onder eenzelfde dak. Het team van 
Escale Wellness is uiterst gekwalificeerd en stelt samen met elke klant een 
gepersonaliseerd programma op dat aangepast is aan zijn levensstijl. L'Oasis 
is de plaats waar je moet zijn om een totale ontspanning te bereiken. Dit 
stukje van Escale Wellness bestaat uit verschillende onderdelen. Zo vind 
je er de afdeling die met verschillende sauna's, een tepidarium, verwarmde 
bedden en een hamam volledig aan relaxatie is gewijd. Daarnaast zijn er ook 
de verschillende thematische salons waar de stress uit het lichaam wordt 
gemasseerd.

 Badkleding: verplicht. 
Handdoeken en badjas: gebruik is in begrepen. 

Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Escale Wellness 
 Rue de Tournai  8  

 7972  Quevaucamps ( België) 
 T +32 (0)69 77 75 72  

 info@escale-wellness.be 
 www.escale-wellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
ontspanningsz one 
(hamam, sauna's, 
tepidarium, verwarmde 
rustbedden, voetenbaden 
en tropische douche)

• een duomassage met 
etherische oliën (30 min)

• een verzachtende thee

 W
A

LL
O

N
IË

 

 Domaine de la Carrauterie in  Sautin

88 

 DOMAINE DE LA CARRAUTERIE
 SAUTIN

 Domaine de la Carrauterie is een karaktervol wellnesscentrum en gastenverblijf 
in het groen tussen Beaumont en Chimay. Dankzij de behandelingen die je 
hier kunt krijgen, verken je alle windstreken, van Marrakech via India naar Bali 
en terug. Onder een Balinees prieeltje geniet je in alle privacy van de biosauna, 
die behoort tot een nieuwe generatie sauna's die de bloeddoorstroming 
stimuleert en artrose tegengaat. De temperatuur is iets lager dan in een 
klassieke sauna en de kleurentherapie werkt extra ontspannend. In de jacuzzi 
stel je de hydromassage op maat af. Duik ook in het mooie verwarmde 
openluchtzwembad in de veranda (6 maanden per jaar). Tijdens de winter 
geniet je in plaats daarvan van een ontspannende voetmassage.

 Badkleding: verplicht in de gemeenschappelijke 
ruimtes (zwembad, joert, terras). 

Handdoeken, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Domaine de la Carrauterie 
 Rue de la Station  11b  
 6470  Sautin ( België) 
 T +32 (0)60 45 53 52  
 info@carrauterie.com 
 www.carrauterie.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
• een biologische kruidenthee
• een toegang tot de relaxatieruimte 

en een privésessie in duo in de 
biosauna in Afrikaanse sfeer

• een private jacuzzisessie (met 
aangepaste hydromassage en 
ontspannende micro bubbels) in 
duo in het Balinese tuinhuisje

• een cellulaire oxygenatie (een 
 natuurlijk revitaliserend proces 
met essentiële oliën) (10 min)

• een toegang tot het zwembad, de 
terrassen en de tuin (*)

Totale duur: 3u.

(*) Opgelet: tijdens de winter-
maanden (6 maanden per jaar) 
wordt dit vervangen door een 
lichte voetontspanning.
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 INSTITUT ESTHE'LINE
 ANDERLUES

 Het beautysalon Esthe'Line in Anderlues verwelkomt je in een rustige 
en vredige omgeving voor een weldadige schoonheidsbehandeling. De 
professionele schoonheidsspecialistes werken met ISHI-producten 
en garanderen zo de beste kwaliteit. Met je Bongo heb je recht op een 
gepersonaliseerde gelaatsverzorging. Zo blijft je huid in topconditie met een 
behandeling die helemaal gericht is op jouw persoonlijke behoeftes. Het team 
van Institut Esthe'Line zet alles op alles om je te doen stralen.

 Institut Esthe'Line 
 Rue des Ecoles  4  

 6150  Anderlues ( België) 
 T +32 (0)71 52 00 71  

 institutestheline@hotmail.com 
 www.institut-estheline.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gepersonaliseerde 
gelaatsverzorging

Totale duur: 1u15.
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 INSTITUT ESTHE'LINE
 ANDERLUES

 Het beautysalon Esthe'Line in Anderlues verwelkomt je in een rustige 
en vredige omgeving voor een weldadige schoonheidsbehandeling. De 
professionele schoonheidsspecialistes werken met ISHI-producten 
en garanderen zo de beste kwaliteit. Met je Bongo heb je recht op een 
gepersonaliseerde gelaatsverzorging. Zo blijft je huid in topconditie met een 
behandeling die helemaal gericht is op jouw persoonlijke behoeftes. Het team 
van Institut Esthe'Line zet alles op alles om je te doen stralen.

 Institut Esthe'Line 
 Rue des Ecoles  4  

 6150  Anderlues ( België) 
 T +32 (0)71 52 00 71  

 institutestheline@hotmail.com 
 www.institut-estheline.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gepersonaliseerde 
gelaatsverzorging

Totale duur: 1u15.
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 LD'COIFF
 ANDERLUES

 LD'coiff is niet zomaar een kapsalon, maar een Hair Spa, dat in samenwerking 
met schoonheidsinstituut Esthe'line verschillende schoonheids- en 
energetische behandelingen, zoals Reiki en Metamorfosemassages. Reiki 
is een energetische behandeling, met als doel de genezing van de patiënt 
door middel van handoplegging in de vorm van een massage. Bij een 
Metamorfosemassage worden de handen, de hoofd en de voeten gemasseerd. 
Deze alternatieve therapiemethoden zijn een wondermiddel tegen stress, 
angst, burn-out, depressie, hyperactiviteit en lichamelijke en emotionele 
kwalen. Bovendien kunnen deze methodes ook toegepast worden op personen 
van elke leeftijd, van baby's tot ouderen.

 

 LD'coiff 
 Rue des Ecoles  4  

 6150  Anderlues ( België) 
 T +32 (0) 494 264 507  

 ld-coiff@hotmail.be 
 www.ldcoiff.sitew.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gepersonaliseerde 
haarbehandeling, 
inclusief 
hoofdhuidmassage, 
brushing en knippen

• een Braziliaanse 
minimanicure

 W
A

LLO
N

IË



114

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Physiomins La Louvière / Un Moment Zen in  La Louvière

91 

 PHYSIOMINS LA LOUVIÈRE / 
UN MOMENT ZEN

 L A LOUVIÈRE

 Wil je een paar kilootjes kwijt zonder daarvoor uren te zwoegen of jezelf uit 
te hongeren? Dan kun je een bezoekje brengen aan een van de vestigingen 
van Physiomins / Un Moment Zen. Dit afslankings- en verstevigingsinstituut 
biedt een hele resem technische behandelingen aan, in combinatie met een 
medisch onderbouwd voedingsprogramma, ondersteunende producten en 
een continue opvolging. Het uiteindelijke doel? Ervoor zorgen dat je lichaam 
in balans is en dat jij je vooral goed in je vel voelt.

 Physiomins La Louvière / Un Mo-
ment Zen 

 Rue Léon Blum  34  
 7110  La Louvière ( België) 

 T +32 (0)64 26 02 05   
 www.unmomentzen.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een professionele en 
gepersonaliseerde 
figuuranalyse

• een ontspannings- en 
ontgiftingsbehandeling in 
de Alphamins (30 min)

• een lymfedrainage van 
buik of benen (30 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 PHYSIOMINS LA LOUVIÈRE / 
UN MOMENT ZEN

 L A LOUVIÈRE

 Wil je een paar kilootjes kwijt zonder daarvoor uren te zwoegen of jezelf uit 
te hongeren? Dan kun je een bezoekje brengen aan een van de vestigingen 
van Physiomins / Un Moment Zen. Dit afslankings- en verstevigingsinstituut 
biedt een hele resem technische behandelingen aan, in combinatie met een 
medisch onderbouwd voedingsprogramma, ondersteunende producten en 
een continue opvolging. Het uiteindelijke doel? Ervoor zorgen dat je lichaam 
in balans is en dat jij je vooral goed in je vel voelt.

 Physiomins La Louvière / Un Mo-
ment Zen 

 Rue Léon Blum  34  
 7110  La Louvière ( België) 

 T +32 (0)64 26 02 05   
 www.unmomentzen.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een professionele en 
gepersonaliseerde 
figuuranalyse

• een ontspannings- en 
ontgiftingsbehandeling in 
de Alphamins (30 min)

• een lymfedrainage van 
buik of benen (30 min)
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 Ô BOIS ZEN
 BOIS-D'HAINE

 Wereldse massages en diverse verzorgingsformules maken van Ô Bois Zen 
een tempel van wellness in het centrum van Henegouwen. Dankzij de twee 
luxueuze suites met chromotherapie, een jaccuzi, een sauna en een terras 
waan je je in een paradijs. Elke suite bevat ook een massagebed mét airbags, 
wat uniek is in België. Dankzij je bon geniet je met twee van een relaxerende 
rugmassage waardoor stress en spanning in een mum van tijd verdwijnen.

 Ô Bois Zen 
 Rue du Progres  19  

 7170  Bois-d'Haine ( België) 
 T +32 (0)496 30 35 27  

 info.oboiszen@gmail.com 
 www.oboiszen.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje champagne 
of fruitsap

• een duo-rugmassage

Totale duur: 30 min.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 PURE SPA WELLNESS
 MONT-SUR-MARCHIENNE

 Je af en toe even terugtrekken van alle dagelijkse beslommeringen doet 
wonderen voor je lichaam en geest. Bij Pure Spa Wellness helpen ze je 
hier graag bij. Dit adresje in Mont-sur-Marchienne biedt een complete 
wellnesservaring. De professionele schoonheidsspecialisten helpen je graag bij 
het kiezen van een deugddoende lichaamsbehandeling. Daarnaast kun je hier 
ook terecht in de spa met onder andere een Finse sauna met kleurentherapie, 
een stoombad, een jacuzzi, een waterparadijs, een thermospa en meer. Bij 
Pure Spa Wellness staat jouw welzijn zonder twijfel voorop.

 Badkledij: verplicht. 
Handdoek, badjas en slippers: gebruik is inbegrepen.

 Pure Spa Wellness 
 Rue de Bomerée  74  

 6032  Mont-sur-Marchienne ( België) 
 T +32 (0)71 47 47 00  

 info@purespa-wellness.be 
 www.purespa-wellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het 
wellnesscentrum (2u)

• een rugmassage met 
lauwe olie (20 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 PURE SPA WELLNESS
 MONT-SUR-MARCHIENNE

 Je af en toe even terugtrekken van alle dagelijkse beslommeringen doet 
wonderen voor je lichaam en geest. Bij Pure Spa Wellness helpen ze je 
hier graag bij. Dit adresje in Mont-sur-Marchienne biedt een complete 
wellnesservaring. De professionele schoonheidsspecialisten helpen je graag bij 
het kiezen van een deugddoende lichaamsbehandeling. Daarnaast kun je hier 
ook terecht in de spa met onder andere een Finse sauna met kleurentherapie, 
een stoombad, een jacuzzi, een waterparadijs, een thermospa en meer. Bij 
Pure Spa Wellness staat jouw welzijn zonder twijfel voorop.

 Badkledij: verplicht. 
Handdoek, badjas en slippers: gebruik is inbegrepen.

 Pure Spa Wellness 
 Rue de Bomerée  74  

 6032  Mont-sur-Marchienne ( België) 
 T +32 (0)71 47 47 00  

 info@purespa-wellness.be 
 www.purespa-wellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het 
wellnesscentrum (2u)

• een rugmassage met 
lauwe olie (20 min)
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 THALASUD
 LOVERVAL

 Je verwacht het misschien niet op deze locatie, maar vlak naast de autoweg 
naar Philippeville kun je heerlijk wegdromen aan de rand van een zwembad 
in een helder, licht kader. Hier ligt Day Spa Thalasud, een in de streek uniek 
wellnesscentrum waar je terechtkunt voor een hele waaier aan schoonheids- 
en ontspanningsbehandelingen. Het is er heerlijk vertoeven in en rond het 
binnenzwembad, in een ligstoel of hangmat in de lounge. Stoom afblazen kan 
in de sauna en het stoombad. Wie zich nog even wil inspannen, kan terecht 
in het fitnessgedeelte.

 Badkleding: verplicht. 
Handdoeken, badjas en slippers: gebruik is inbegrepen.

 Thalasud 
 Chaussée de Philippeville  50  

 6280  Loverval ( België) 
 T +32 (0)71 46 46 30 of T +32 (0)71 

56 20 56  
 info@thalasud.be 
 www.thalasud.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
• een toegang (van maandag 

tot en met vrijdag) tot de 
sauna faciliteiten: binnen-
zwembad met jetstream, 
lounge ruimte, cardio-fitnes-
sapparaten, sauna, hamam, 
veranda en relaxatieruimte 
met hangmatten (2u)

• een rugmassage in duo met 
essentiële oliën (20 min)

• water en thee

Opgelet: mits betaling van 
een supple ment kun je het 
arrangement ook combineren 
met een solo- of duo-
verzorging. Op dinsdag is de 
wellness voorbehouden voor 
vrouwen.
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 PASSAGE BLEU
 CHAPELLE-LEZ-HERL AIMONT

 Passage Bleu is een kapsalon, beautysalon en wellnesscentrum onder één 
dak. Hun motto: wellness toegankelijk maken voor iedereen. Daarom kun 
je hier terecht voor alle soorten behandelingen, van twintig minuten tot een 
hele dag. De massages vinden plaats in serene kamers die elk volgens een 
ander thema zijn ingericht. Zo waan je je zonder problemen in de Taj Mahal, 
aan het strand of in een rustig stukje bos. In combinatie met de kwalitatieve 
behandelingen vormt dit de perfecte pauze in je drukke leven.

 Passage Bleu 
 Rue de la Hestre  151  

 7160  Chapelle-lez-Herlaimont ( 
België) 

 T +32 (0)64 67 74 39  
 contact@passagebleu.be 

 www.passagebleu.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een scrub met 
woestijnzand

• een zalving met arganolie
• een thee of champagne 

in de ontspanningsruimte

 Totale duur: 45 min. 
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 PASSAGE BLEU
 CHAPELLE-LEZ-HERL AIMONT

 Passage Bleu is een kapsalon, beautysalon en wellnesscentrum onder één 
dak. Hun motto: wellness toegankelijk maken voor iedereen. Daarom kun 
je hier terecht voor alle soorten behandelingen, van twintig minuten tot een 
hele dag. De massages vinden plaats in serene kamers die elk volgens een 
ander thema zijn ingericht. Zo waan je je zonder problemen in de Taj Mahal, 
aan het strand of in een rustig stukje bos. In combinatie met de kwalitatieve 
behandelingen vormt dit de perfecte pauze in je drukke leven.

 Passage Bleu 
 Rue de la Hestre  151  

 7160  Chapelle-lez-Herlaimont ( 
België) 

 T +32 (0)64 67 74 39  
 contact@passagebleu.be 

 www.passagebleu.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een scrub met 
woestijnzand

• een zalving met arganolie
• een thee of champagne 

in de ontspanningsruimte

 Totale duur: 45 min. 
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 CENTRE KINERGIE
 FLEURUS

 Bij Centre Kinergie in Fleurus vind je een hele reeks verzorgingen, die 
consequent worden aangepast aan de individuele noden. Oprichtster Rose-
Marie Dedola volgde reeds verschillende opleidingen en blijft zich ook nu 
bijscholen in de nieuwste technieken. Dankzij zijn up-to-date materiaal en 
aangepaste adviezen en verzorgingen slaagt het center erin daadwerkelijke 
resultaten te bereiken. Bovendien was het in deze stresserende tijden nog 
nooit zo belangrijk af en toe tijd te nemen voor jezelf. Lever je daarom over 
aan de goede zorgen van de schoonheidsspecialisten en werk zo mee aan een 
gezonde geest in een gezond lichaam.

 Centre Kinergie 
 Rue de la Guinguette  15  
 6220  Fleurus ( België) 
 T +32 (0)71 81 82 40  

 centrekinergie@gmail.com 
 www.centrekinergie.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een duosessie in de 
sauna (1u)

• een drankje
• een massage met 

essentiële oliën OF een 
kaarsmassage OF een 
Californische massage 
(40 min)
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 ESTHÉTIQUE CAROLE
 PROFONDEVILLE

 In het rustige Profondeville vind je Esthétique Carole. Hier is iedere klant 
uniek en neemt men ruim de tijd om de behandelingen op jou persoonlijk 
af te stemmen. Je kunt hier terecht voor een uitgebreid gamma aan 
verzorgingen, massages en schoonheidsbehandelingen. De ayurvedische, 
Balinese of hotstonemassages brengen je in een gelukzalig gevoel van 
welzijn. Dode huidcellen worden verwijderd door middel van een scrub 
die zorgt voor een heerlijk zachte huid. Verder kun je hier terecht voor 
anticellulitisbehandelingen, wimperkleuringen en al dan niet permanente 
make-up. Kortom, dit is een adresje om te onthouden.

 Esthétique Carole 
 Avenue des Sangliers  4  

 5170  Profondeville ( België) 
 T +32 (0)81 41 19 74  

 carole.michaux@skynet.be 
 www.esthetiquecarole.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een ontspannende 
lichaamsmassage met 
warme oliën (40 min) 
OF een rugscrub met 
rietsuiker en karitéboter

• een rug- en nekmassage 
met warme oliën

• water, thee en gebakjes
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 ESTHÉTIQUE CAROLE
 PROFONDEVILLE

 In het rustige Profondeville vind je Esthétique Carole. Hier is iedere klant 
uniek en neemt men ruim de tijd om de behandelingen op jou persoonlijk 
af te stemmen. Je kunt hier terecht voor een uitgebreid gamma aan 
verzorgingen, massages en schoonheidsbehandelingen. De ayurvedische, 
Balinese of hotstonemassages brengen je in een gelukzalig gevoel van 
welzijn. Dode huidcellen worden verwijderd door middel van een scrub 
die zorgt voor een heerlijk zachte huid. Verder kun je hier terecht voor 
anticellulitisbehandelingen, wimperkleuringen en al dan niet permanente 
make-up. Kortom, dit is een adresje om te onthouden.

 Esthétique Carole 
 Avenue des Sangliers  4  

 5170  Profondeville ( België) 
 T +32 (0)81 41 19 74  

 carole.michaux@skynet.be 
 www.esthetiquecarole.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een ontspannende 
lichaamsmassage met 
warme oliën (40 min) 
OF een rugscrub met 
rietsuiker en karitéboter

• een rug- en nekmassage 
met warme oliën

• water, thee en gebakjes
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 CENTRE DE SOINS DELPHINE.R
 NAMEN

 Vlak voor het Théâtre de Namur, wachten Delphine en haar team je op voor 
een moment van ultieme ontspanning in een gezellige, warme omgeving. 
Vanaf het moment dat je het Centre de Soins binnenkomt, lever je je over aan 
hun professionele handen en rest je niets anders dan puur relaxen. Er wordt 
je een professionele verzorging aangeboden met Thalgo®-producten. Deze 
bevatten zee-extracten in combinatie met middelen die bekend staan om hun 
doeltreffendheid. Het is het doel van Centre de Soins om je een moment van 
ontspanning te laten beleven in alle vertrouwen. Daarnaast combineren ze 
hun passie met een uitstekende professionaliteit voor jouw welzijn.

 Centre de Soins Delphine.R 
 Rue Emile Cuvelier  7  

 5000  Namen ( België) 
 T +32 (0)81 34 61 64  
 hello@delphine-r.be 
 www.delphine-r.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een lichaamssmassage 
met heilige olie van 
Polynesië en hete zakjes

OF
• een spa pedi- en 

manicure in duo

Totale duur: 45 min.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 EPHÉLIDE SPA DAY NAMUR
 NAMEN

 Al bij het binnenkomen bij schoonheidsspa Ephélide laat je de stress van 
alledag achter je. Elke ruimte bij Ephélide laat je gedachten reizen en de tijd 
vergeten. Het design van zachte kleuren en materialen straalt kalmte uit, de 
muziek is gedempt en de open haard knettert. Annabel Wargnier combineert 
er haar kennis over schoonheid met de kunst om lichaam en geest in harmonie 
te brengen. Je kunt hier kiezen uit een reeks zeldzame verzorgingen en 
de laatste technieken van de esthetische geneeskunde. Er worden diverse 
soorten oosterse gelaats verzorgingen en massages aan geboden, waardoor 
je Ephélide gegarandeerd volledig ontspannen kunt verlaten.

 Badkleding: toegestaan. 
Handdoeken en badjas: verplicht ter plaatse huren. 

Slippers: gebruik is inbegrepen.

 Ephélide Spa Day Namur 
 Avenue de Tabora  19  

 5000  Namen ( België) 
 T +32 (0)81 74 46 88  

 annabel.wargnier@gmail.com 
 www.ephelide.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een ontvangst met een 
verse muntthee in een 
gezellige privéruimte met 
open haard

• een toegang tot de spa 
(hamam en sauna mits 
bijbetaling)

• een massage in duo van 
de nek en de hoofdhuid 
(20 min) OF een 
gezichtsverzorging coup 
d'éclat (25 min)

Bonus: je krijgt 20% 
korting op de andere 
verzorgingen.
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 EPHÉLIDE SPA DAY NAMUR
 NAMEN

 Al bij het binnenkomen bij schoonheidsspa Ephélide laat je de stress van 
alledag achter je. Elke ruimte bij Ephélide laat je gedachten reizen en de tijd 
vergeten. Het design van zachte kleuren en materialen straalt kalmte uit, de 
muziek is gedempt en de open haard knettert. Annabel Wargnier combineert 
er haar kennis over schoonheid met de kunst om lichaam en geest in harmonie 
te brengen. Je kunt hier kiezen uit een reeks zeldzame verzorgingen en 
de laatste technieken van de esthetische geneeskunde. Er worden diverse 
soorten oosterse gelaats verzorgingen en massages aan geboden, waardoor 
je Ephélide gegarandeerd volledig ontspannen kunt verlaten.

 Badkleding: toegestaan. 
Handdoeken en badjas: verplicht ter plaatse huren. 

Slippers: gebruik is inbegrepen.

 Ephélide Spa Day Namur 
 Avenue de Tabora  19  

 5000  Namen ( België) 
 T +32 (0)81 74 46 88  

 annabel.wargnier@gmail.com 
 www.ephelide.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een ontvangst met een 
verse muntthee in een 
gezellige privéruimte met 
open haard

• een toegang tot de spa 
(hamam en sauna mits 
bijbetaling)

• een massage in duo van 
de nek en de hoofdhuid 
(20 min) OF een 
gezichtsverzorging coup 
d'éclat (25 min)

Bonus: je krijgt 20% 
korting op de andere 
verzorgingen.
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 Institut de beauté Belle & Zen in  Jambes
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 INSTITUT DE BEAUTÉ BELLE & ZEN
 JAMBES

 Belle & Zen is de zaak van Véronique Stock, een schoonheidsspecialiste 
die haar klanten altijd met veel enthousiasme ontvangt en hen persoonlijke 
aandacht garandeert. In de kraaknette ruimte kun je van een heel scala aan 
schoonheidsbehandelingen en massages genieten. Je kunt opteren voor 
een peeling en een lichaamspakking met als kers op de taart een heerlijke 
massage. Ook voor manicures, pedicures en gezichtsbehandelingen ben je 
hier aan het juiste adres. Niets dan topkwaliteit zorgt ervoor dat je uitgerust 
en stralend naar huis gaat.

 Institut de beauté Belle & Zen 
 Rue Pierre du Diable  34/3  

 5100  Jambes ( België) 
 T +32 (0)81 30 62 50  
 vero.stock@skynet.be 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een oogcountour-
verzoring

• een wenkbrauwen epilatie 
Totale duur: 50 min.
Opgelet: Belle & Zen 
beschikt niet over 
een duocabine. De 
behandelingen zullen dus 
niet tegelijk plaatsvinden.
OF

VOOR 1 PERSOON: 

• een gezichtsverzorging 
(1u30)

 W
A

LLO
N

IË



124

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 YASO Wellness Beauty in  Jambes
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 YASO WELLNESS BEAUTY
 JAMBES

 Wie zich van kop tot teen in de watten wilt laten leggen, is bij YASO Wellness 
Beauty aan het juiste adres. Een getalenteerde kapster en twee ervaren 
beautyconsulentes nemen je onder handen met jouw wensen in gedachten. 
Ze zijn op de hoogte van de laatste trends, maar geven tips aangepast aan 
jouw behoeften. Je kunt hier terecht voor schoonheidsverzorgingen, het 
zetten van nagels en wimpers, maquillage en verschillende soorten massages. 
Door het gebruik van 100% natuurlijke en vaak ook biologische producten 
van Phytomer, Allo'Nature, Altearah, Milk Shake en Zao onderscheidt het 
salon zich van andere schoonheidsinstituten.

 YASO Wellness Beauty 
 Avenue du Gouverneur Bovesse  33  

 5100  Jambes ( België) 
 T T +32 (0)8 156 87 52 of M +32 

(0)474 83 41 16  
 mounia.mabrour@yvelec.be 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een oogcontour-
verzorging Perfect 
Regard in een duocabine 
(40 min)

OF
• een relaxerende massage 

van de rug en de nek 
(30 min)

OF
• een workshop 

maquilleren (1u)

 W
A

LL
O

N
IË



125

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 YASO WELLNESS BEAUTY
 JAMBES

 Wie zich van kop tot teen in de watten wilt laten leggen, is bij YASO Wellness 
Beauty aan het juiste adres. Een getalenteerde kapster en twee ervaren 
beautyconsulentes nemen je onder handen met jouw wensen in gedachten. 
Ze zijn op de hoogte van de laatste trends, maar geven tips aangepast aan 
jouw behoeften. Je kunt hier terecht voor schoonheidsverzorgingen, het 
zetten van nagels en wimpers, maquillage en verschillende soorten massages. 
Door het gebruik van 100% natuurlijke en vaak ook biologische producten 
van Phytomer, Allo'Nature, Altearah, Milk Shake en Zao onderscheidt het 
salon zich van andere schoonheidsinstituten.

 YASO Wellness Beauty 
 Avenue du Gouverneur Bovesse  33  

 5100  Jambes ( België) 
 T T +32 (0)8 156 87 52 of M +32 

(0)474 83 41 16  
 mounia.mabrour@yvelec.be 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een oogcontour-
verzorging Perfect 
Regard in een duocabine 
(40 min)

OF
• een relaxerende massage 

van de rug en de nek 
(30 min)

OF
• een workshop 

maquilleren (1u)

 W
A

LL
O

N
IË

 

 L'Envie D'Être in  Boninne
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 L'ENVIE D'ÊTRE
 BONINNE

 Het doel van schoonheidssalon L'Envie d'Être? Jou tevredenstellen. De zaak 
komt aan al je noden tegemoet met producten en een service van uitmuntende 
kwaliteit. Je kunt er terecht voor tal van schoonheidsbehandelingen en voor 
de geneugten van de spa, maar evengoed voor kleding en accessoires. Kortom, 
je treft hier een subtiele mix van schoonheid en plezier, en dat alles in een 
uniek, luxueus en elegant decor. De verzorgingen kunnen ook plaatsvinden 
in de duocabine.

 L'Envie D'Être 
 Route de Hannut  286  
 5021  Boninne ( België) 
 T +32 (0)476 95 60 86  
 lenviedetre@hotmail.be 

 www.lenviedetre.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een massage (30 min)
OF
• een lichaamsscrub 

(30 min)
OF
• een pakking (30 min)
OF
• een oplichtende 

gelaatsverzorging 
(30 min)

Extra: bij alle massages en 
gelaatsverzorgingen krijg 
je een hapje, een glaasje 
bubbels en een kopje thee.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Escale Bien-être in  Noville-sur-Mehaigne
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 ESCALE BIEN-ÊTRE
 NOVILLE-SUR-MEHAIGNE

 Tien jaar geleden opende Stéphanie Escale Bien-être in Eghezée. Het 
schoonheidsinstituut groeide al snel uit tot een volwaardig relaxcentrum met 
een ruime keuze aan verzorgingen en massages. Ook in de nieuwe vestiging 
van Escale Bien-être in Verlaine staan passie voor massage en liefde voor het 
vak centraal. Het doel van de schoonheidsspecialistes is om je al je zorgen 
te laten vergeten en je innerlijk te laten herbronnen. Kies de verzorging die 
het best bij je gemoedstoestand past en laat je onderdompelen in een wereld 
van pure ontspanning.

 Escale Bien-être 
 chaussée de Louvain  133  

 5310  Noville-sur-Mehaigne ( België) 
 T +32 (0)48 54 15 90 7  
 escale.61@gmail.com 

 www.escalebienetre.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een theeritueel met 
zoetigheden

• een massage in 
een betoverende 
duocabine OF een 
gezichtsverzorging 
(30 min)

OF
• een voetenbad met 

bloemblaadjes
• een massage (30 min)
• een thee en een 

zoetigheid
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ESCALE BIEN-ÊTRE
 NOVILLE-SUR-MEHAIGNE

 Tien jaar geleden opende Stéphanie Escale Bien-être in Eghezée. Het 
schoonheidsinstituut groeide al snel uit tot een volwaardig relaxcentrum met 
een ruime keuze aan verzorgingen en massages. Ook in de nieuwe vestiging 
van Escale Bien-être in Verlaine staan passie voor massage en liefde voor het 
vak centraal. Het doel van de schoonheidsspecialistes is om je al je zorgen 
te laten vergeten en je innerlijk te laten herbronnen. Kies de verzorging die 
het best bij je gemoedstoestand past en laat je onderdompelen in een wereld 
van pure ontspanning.

 Escale Bien-être 
 chaussée de Louvain  133  

 5310  Noville-sur-Mehaigne ( België) 
 T +32 (0)48 54 15 90 7  
 escale.61@gmail.com 

 www.escalebienetre.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een theeritueel met 
zoetigheden

• een massage in 
een betoverende 
duocabine OF een 
gezichtsverzorging 
(30 min)

OF
• een voetenbad met 

bloemblaadjes
• een massage (30 min)
• een thee en een 

zoetigheid
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 VK Esthétik in  Sombreffe
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 VK ESTHÉTIK
 SOMBREFFE

 Makkelijk bereikbaar vanuit Charleroi en Namen tref je in Sombreffe 
VK Esthétik. In dit moderne schoonheidssalon ontvangen Marie en haar 
team je in een aangenaam kader voor een waaier aan behandelingen en 
massages. Hier zit je goed voor diverse manicures, nagellak en gelnagels, 
gezichtsbehandelingen, ontharingen, massages, epilaties en permanente 
make-up. Een ding is zeker, je keert als herboren terug naar huis.

 VK Esthétik 
 Chaussée de Bruxelles  23  
 5140  Sombreffe ( België) 
 T +32 (0)494 77 32 02  
 vkesthetik@gmail.com 

 www.vkesthetik.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een relaxerende 

beenmassage (30 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Passion Beauté in  Villers-le-Bouillet
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 PASSION BEAUTÉ
 VILLERS-LE-BOUILLET

 Passion Beauté tref je op een eenvoudig bereikbare locatie midden tussen 
Luik en Namen. Ingrid Dubois is een gediplomeerde schoonheidsspecialiste 
en vervulde zich in het dorpje Villers-le-Bouillet haar lang gekoesterde droom: 
een eigen afslankings- en schoonheidssalon openen. Bij Passion Beauté word 
je verwelkomd in een warm en ontspannend interieur, zodat je hier even alle 
stress en dagelijkse beslommeringen kunt vergeten. Hier ben je aan het juiste 
adres voor zalige massages, verkwikkende gelaatsbehandelingen, mani- en 
pedicures, cryo 21, gelnagels, spray tan en zoveel meer. Dankzij de vakkundige 
zorgen van Ingrid keer je als herboren weer naar huis.

 Passion Beauté 
 Place Maurice Grandgagnage  8  

 4530  Villers-le-Bouillet ( België) 
 T +32 (0)497 31 44 57  

 ingriddubois@hotmail.be 
 www.passion-beaute.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een rugverzorging (scrub 
en  massage)

• een voetmassage
• een theeritueel met 

zoetigheden

Totale duur: 1u15.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 PASSION BEAUTÉ
 VILLERS-LE-BOUILLET

 Passion Beauté tref je op een eenvoudig bereikbare locatie midden tussen 
Luik en Namen. Ingrid Dubois is een gediplomeerde schoonheidsspecialiste 
en vervulde zich in het dorpje Villers-le-Bouillet haar lang gekoesterde droom: 
een eigen afslankings- en schoonheidssalon openen. Bij Passion Beauté word 
je verwelkomd in een warm en ontspannend interieur, zodat je hier even alle 
stress en dagelijkse beslommeringen kunt vergeten. Hier ben je aan het juiste 
adres voor zalige massages, verkwikkende gelaatsbehandelingen, mani- en 
pedicures, cryo 21, gelnagels, spray tan en zoveel meer. Dankzij de vakkundige 
zorgen van Ingrid keer je als herboren weer naar huis.

 Passion Beauté 
 Place Maurice Grandgagnage  8  

 4530  Villers-le-Bouillet ( België) 
 T +32 (0)497 31 44 57  

 ingriddubois@hotmail.be 
 www.passion-beaute.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een rugverzorging (scrub 
en  massage)

• een voetmassage
• een theeritueel met 

zoetigheden

Totale duur: 1u15.
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  Escale Bien-être in  Verlaine
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  ESCALE BIEN-ÊTRE
 VERL AINE

 Tien jaar geleden opende Stéphanie Escale Bien-être in Eghezée. Het 
schoonheidsinstituut groeide al snel uit tot een volwaardig relaxcentrum met 
een ruime keuze aan verzorgingen en massages. Ook in de nieuwe vestiging 
van Escale Bien-être in Verlaine staan passie voor massage en liefde voor het 
vak centraal. Het doel van de schoonheidsspecialistes is om je al je zorgen 
te laten vergeten en je innerlijk te laten herbronnen. Kies de verzorging die 
het best bij je gemoedstoestand past en laat je onderdompelen in een wereld 
van pure ontspanning.

 Escale Bien-être 
 Rue Rogerée  133  

 4537  Verlaine ( België) 
 T +32 (0)488 99 88 92  
 escale.61@gmail.com 

 www.escalebienetre.be/

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een theeritueel met 
zoetigheden

• een massage in een be-
toverende duocabine OF 
een gezichtsverzorging 
(30 min)

OF
• een voetenbad met 

bloemblaadjes
• een massage (30 min)
• een thee en een 

zoetigheid
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Zenitude Beauté in  Waremme
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 ZENITUDE BEAUTÉ
 WAREMME

 Kom heerlijk ontspannen bij Zenitude Beauté in Waremme. Je bent er in 
de deskundige handen van Marilena die al meer dan twaalf jaar ervaring rijk 
is. Je kunt hier terecht voor de traditionele massages en behandelingen, 
maar Marilena volgt ook de nieuwste esthetische en paramedische trends 
en ontwikkelingen op de voet om je zo de best mogelijke behandeling te 
kunnen bieden. Daarbij wordt uitsluitend gewerkt met Sothys-producten. 
Zenitude is overigens geen leeg begrip, hier wordt iedereen behandeld als 
een bevoorrechte gast en krijg je de aandacht die je verdient om jouw zen-
moment creëren. Ook voor mannen biedt Zenitude specifieke verzorgingen. 
Je gaat als herboren weer naar huis. Kijk voor de details van de verzorgingen 
op zenitude-beaute.be. Voor 'duo'-pakketten die door het instituut worden 
aangeboden, worden klanten apart behandeld omdat er geen duocabine is.

 Zenitude Beauté  
 Rue Franco Rasetti  32  

 4300  Waremme ( België) 
 T +32 (0)495 90 25 45  

 institut@zenitude-beaute.be 
 zenitude-beaute.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een 100% aangepaste 
bodyscrub

• een applicatie van een 
voedzame olie

Totale duur: 30 min.
OF
• een ontspannende 

rugbehandeling
• een kruidenthee
Totale duur: 40 min.
OF
• een Koreaanse massage
• een eenvoudige manicure
Totale duur: 40 min.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN
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 ZENITUDE BEAUTÉ
 WAREMME

 Kom heerlijk ontspannen bij Zenitude Beauté in Waremme. Je bent er in 
de deskundige handen van Marilena die al meer dan twaalf jaar ervaring rijk 
is. Je kunt hier terecht voor de traditionele massages en behandelingen, 
maar Marilena volgt ook de nieuwste esthetische en paramedische trends 
en ontwikkelingen op de voet om je zo de best mogelijke behandeling te 
kunnen bieden. Daarbij wordt uitsluitend gewerkt met Sothys-producten. 
Zenitude is overigens geen leeg begrip, hier wordt iedereen behandeld als 
een bevoorrechte gast en krijg je de aandacht die je verdient om jouw zen-
moment creëren. Ook voor mannen biedt Zenitude specifieke verzorgingen. 
Je gaat als herboren weer naar huis. Kijk voor de details van de verzorgingen 
op zenitude-beaute.be. Voor 'duo'-pakketten die door het instituut worden 
aangeboden, worden klanten apart behandeld omdat er geen duocabine is.

 Zenitude Beauté  
 Rue Franco Rasetti  32  

 4300  Waremme ( België) 
 T +32 (0)495 90 25 45  

 institut@zenitude-beaute.be 
 zenitude-beaute.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een 100% aangepaste 
bodyscrub

• een applicatie van een 
voedzame olie

Totale duur: 30 min.
OF
• een ontspannende 

rugbehandeling
• een kruidenthee
Totale duur: 40 min.
OF
• een Koreaanse massage
• een eenvoudige manicure
Totale duur: 40 min.
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 Espace 22 in  Ans
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 ESPACE 22
 ANS

 Espace 22 heeft zijn naam niet gestolen. Bijna achthonderd vierkante meter 
wellness- en schoonheidsruimte staan er ter je beschikking. Je vindt hier een 
parfumerie, een beautysalon en een spa. Het professionele team ontvangt 
je gastvrij en zal alles bewerkstelligen om van je verwendagje een unieke 
ervaring te maken. In Espace 22 wordt er veel aandacht geschonken aan de 
juiste technieken en worden kwaliteitsproducten gebruikt voor een zichtbaar 
en langdurig resultaat. In het spagedeelte kun je gebruikmaken van een sauna 
en een traditionele hamam, verkoeling zoeken onder de regendouche en een 
theetje drinken in de ontspannings uimte.

 Handdoeken, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Espace 22 
 Rue de la Station  22  
 4430  Ans ( België) 

 T +32 (0)4 263 82 07  
 info@espace22.be 
 www.espace22.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de spa
• een sessie in de spa jet 

(20 min)
• water en thee à volonté
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Aquaderm, Fish Pedicure Center in  Chênée
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 AQUADERM, FISH PEDICURE CENTER
 CHÊNÉE

 Het principe van een vispedicure is eenvoudig: je plaatst je voeten in een 
bad waar Garra Rufa in zwemmen en de visjes knabbelen aan je huid en 
verwijderen zo dode huid en schilfertjes. Bij Aquaderm, Fisch Pedicure 
Center geniet je in een ontspannen loungesfeer en een designomgeving van 
deze natuurlijke, ecologische en relaxerende behandeling. Een gediplomeerde 
podoloog laat je kennismaken met deze verzorging. Een nieuwe laagje nagellak 
op je teennagels en een glaasje prosecco met een hapje vormen de kers op 
de taart.

 Aquaderm, Fish Pedicure Center 
 Place Joseph Willem  9  
 4032  Chênée ( België) 
 T +32 (0)4 232 11 32  
 info@aquaderm.be 
 www.aquaderm.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vispedicurebad
• lakken van de nagels
• een glaasje prosecco
• een hapje
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 AQUADERM, FISH PEDICURE CENTER
 CHÊNÉE

 Het principe van een vispedicure is eenvoudig: je plaatst je voeten in een 
bad waar Garra Rufa in zwemmen en de visjes knabbelen aan je huid en 
verwijderen zo dode huid en schilfertjes. Bij Aquaderm, Fisch Pedicure 
Center geniet je in een ontspannen loungesfeer en een designomgeving van 
deze natuurlijke, ecologische en relaxerende behandeling. Een gediplomeerde 
podoloog laat je kennismaken met deze verzorging. Een nieuwe laagje nagellak 
op je teennagels en een glaasje prosecco met een hapje vormen de kers op 
de taart.

 Aquaderm, Fish Pedicure Center 
 Place Joseph Willem  9  
 4032  Chênée ( België) 
 T +32 (0)4 232 11 32  
 info@aquaderm.be 
 www.aquaderm.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vispedicurebad
• lakken van de nagels
• een glaasje prosecco
• een hapje
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 Malika de l'Orient in  Luik
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 MALIKA DE L'ORIENT
 LUIK

 Laat je onderdompelen in de oosterse wellnesssfeer en kom helemaal tot 
rust in het paradijs van Duizend-en-een-nacht. Bij Beauty de l'Orient staat 
de oosterse wellness beleving centraal. Daarvoor zorgt in de eerste plaats de 
rijkelijke inrichting met veel marmer, hout en vergulde details, maar ook de 
zachte achtergrondmuziek en de prikkelende parfums doen je wegdromen 
naar het mysterieuze Oosten.

 Handdoeken, badjas en slippers: gebruik is inbegrepen.

 Malika de l'Orient 
 Place de Volontaires de 1830  36  

 4040  Luik ( België) 
 T +32 (0)4 250 50 31  
 mali-ka@hotmail.com 

 www.malikadelorient.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
hamam (20 min)

• een geparfumeerde 
zout scrub

• een lichaamspakking met 
sheaboter in de Rassul

• een muntthee in het 
oriëntaalse salon

Totale duur: 1u.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Centre Liégeois de Thalassothérapie in  Chênée
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 CENTRE LIÉGEOIS DE 
THALASSOTHÉRAPIE

 CHÊNÉE

 In een buitenwijk van Luik vind je het gespecialiseerde Centre Liégeois de 
Thalasso thérapie. Hier kun je terecht voor wellnessrituelen en behandelingen 
door eigenares Frida Bulens. Wanneer je door haar wordt gemasseerd, voel 
je de deugddoende kwaliteiten van handen met meer dan 25 jaar ervaring. 
Frida Bulens deed in die periode ook alle nodige ervaring op op het gebied van 
kinesitherapie, thalassotherapie en balneotherapie: haar expertise stelt ze ten 
dienste van een optimale ontspannende wellnessbeleving van haar klanten.

 Badkleding: verplicht. 
Handdoeken, badjas en slippers: gebruik is inbegrepen.

 Centre Liégeois de Thalassothérapie 
 Rue Large  19  

 4032  Chênée ( België) 
 T +32 (0)4 367 63 60  

 info@cldt.be 
 www.cldt.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna, hamam en jacuzzi 
(namiddag)

• een scrub en verkwikkend 
masker van het gelaat 
OF een rugmassage met 
kaarsen en hot stones 
(15 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Centre Liégeois de Thalassothérapie in  Chênée

111 

 CENTRE LIÉGEOIS DE 
THALASSOTHÉRAPIE

 CHÊNÉE

 In een buitenwijk van Luik vind je het gespecialiseerde Centre Liégeois de 
Thalasso thérapie. Hier kun je terecht voor wellnessrituelen en behandelingen 
door eigenares Frida Bulens. Wanneer je door haar wordt gemasseerd, voel 
je de deugddoende kwaliteiten van handen met meer dan 25 jaar ervaring. 
Frida Bulens deed in die periode ook alle nodige ervaring op op het gebied van 
kinesitherapie, thalassotherapie en balneotherapie: haar expertise stelt ze ten 
dienste van een optimale ontspannende wellnessbeleving van haar klanten.

 Badkleding: verplicht. 
Handdoeken, badjas en slippers: gebruik is inbegrepen.

 Centre Liégeois de Thalassothérapie 
 Rue Large  19  

 4032  Chênée ( België) 
 T +32 (0)4 367 63 60  

 info@cldt.be 
 www.cldt.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna, hamam en jacuzzi 
(namiddag)

• een scrub en verkwikkend 
masker van het gelaat 
OF een rugmassage met 
kaarsen en hot stones 
(15 min)
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 ESTHETIC FOR YOU
 THEUX

 Omgeven door het groen van de Ardennen ontdek je een speciale plek waar 
jouw welzijn vooropstaat. Het gezellige en moderne centrum Esthetic for you 
is gelegen in Theux en baadt in een ontspannende, warme sfeer waar niets 
jouw rust kan verstoren. Schoonheidsspecialiste Stéphanie Bailly biedt er een 
breed scala aan individuele en exclusieve verzorgingen, zowel voor vrouwen 
als voor mannen. Zo kun je hier terecht voor een sessie in het solarium, een 
scrub, pakkingen, massages, make-up, gezichts- en lichaamsbehandelingen, 
een manicure of pedicure en meer. Voor een flinke portie me-time zit je hier 
dus ongetwijfeld goed!

 Esthetic for you 
 Hovémont  40  

 4910  Theux ( België) 
 T +32 (0)495 79 35 53  
 estheticforyou@live.be 

 www.bodymindwellness.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een stralende 
gelaatsverzorging 
'Fondamental Lumière' 
(40 min)

OF
• een lichaamsscrub en 

het aanbrengen van een 
hydraterende crème na 
afloop (30 min)

OF
• een hydraterende 

lichaamsmassage 
(30 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 INSTITUT NATHALYS
 SPA

 In hartje Ardennen vind je Institut Nathalys, een wellnessparel in het centrum 
van Spa. Zodra je binnenstapt word je overvallen door gezelligheid in een 
huiselijke sfeer. Met meer dan twintig jaar ervaring op de teller zetten Nathalie 
en haar team alles op alles om aan jouw verwachtingen te voldoen. Met maar 
liefst zes verzorgingscabines, een solarium en de kwaliteitsproducten van 
Sothys zal dat zeker geen probleem vormen. Bij Insitut Nathalys word je 
in de watten gelegd met een deugddoende verzorging waarvan je nog lang 
zal nagenieten.

 Institut Nathalys 
 Avenue Reine Astrid  27  

 4900  Spa ( België) 
 T +32 (0)87 77 62 18  

 institut-nathalys@hotmail.com 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gezichtsmassage en 
relaxatie (45 min)

OF
• een relaxerende nek- 

en schoudermassage 
(30 min)

OF
• een manicure met 

permanente nagellak 
(45 min)
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site voor het actuele arrangement.
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 INSTITUT NATHALYS
 SPA

 In hartje Ardennen vind je Institut Nathalys, een wellnessparel in het centrum 
van Spa. Zodra je binnenstapt word je overvallen door gezelligheid in een 
huiselijke sfeer. Met meer dan twintig jaar ervaring op de teller zetten Nathalie 
en haar team alles op alles om aan jouw verwachtingen te voldoen. Met maar 
liefst zes verzorgingscabines, een solarium en de kwaliteitsproducten van 
Sothys zal dat zeker geen probleem vormen. Bij Insitut Nathalys word je 
in de watten gelegd met een deugddoende verzorging waarvan je nog lang 
zal nagenieten.

 Institut Nathalys 
 Avenue Reine Astrid  27  

 4900  Spa ( België) 
 T +32 (0)87 77 62 18  

 institut-nathalys@hotmail.com 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gezichtsmassage en 
relaxatie (45 min)

OF
• een relaxerende nek- 

en schoudermassage 
(30 min)

OF
• een manicure met 

permanente nagellak 
(45 min)
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 COSMÉTIQUE FEELING
 MALMEDY

 Cosmétique Feeling is een schoonheidsinstituut waar je zowel in de Luikse 
gemeente Malmedy, als in de Luikse gemeente Büllingen terechtkunt. Welke 
zaak je ook kiest, je wordt ongetwijfeld warm onthaald. Met een uitgebreid 
aanbod aan schoonheids- en wellnessbehandelingen voorziet Cosmétique 
Feeling voor ieder wat wils. Het enthousiaste team stemt met alle plezier 
de behandelingen af op de behoeften van jouw huid. Hier zit je goed voor 
een ultiem verwenmoment!

 Cosmétique Feeling 
 In der Reisbach  17  

 4760  Malmedy ( België) 
 T +32 (0)80 33 98 66   

 cosmetique-feeling@hotmail.com 
 www.cosmetique-feeling.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gelaatsverzorging 
' jeunesse absolu' (2u)

OF
• een deluxe lichaams-

verzorging (1u30)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ART B&B À L'AISE
 BARVAUX-SUR-OURTHE

 Art B&B à L'aise bevindt zich in een rustige chaletwijk in Barvaux-sur-
Ourthe, een deelgemeente van Durbuy. Deze bed & breakfast is de ideale 
uitvalsbasis voor een weekendje wandelen, fietsen of ontspannen. En voor 
dat laatste heeft Art B&B à L'aise heerlijke ontspanningsmogelijkheden in 
petto. Zo beschikken ze over een wellnessruimte met een infraroodsauna, 
een buitenjaccuzzi met hydromassagejets en een relaxruimte. Heerlijk om 
bij te komen na een actief dagje in de Ardennen!

 Handdoeken en badjas: inbegrepen. 
Slippers: inbegrepen.

 Art B&B à l'aise 
 Chemin des Sangliers  86  

 6940  Barvaux-sur-Ourthe ( België) 
 T +32 (0)86 45 58 67  
 bnbalaise@gmail.com 

 www.bnbalaise.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
infraroodsauna 

• een toegang tot de 
buitenjacuzzi met 
hydromassagejets

• een glaasje wijn of 
frisdrank

Totale duur: 3u.

 W
A

LL
O

N
IË



139

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 ART B&B À L'AISE
 BARVAUX-SUR-OURTHE

 Art B&B à L'aise bevindt zich in een rustige chaletwijk in Barvaux-sur-
Ourthe, een deelgemeente van Durbuy. Deze bed & breakfast is de ideale 
uitvalsbasis voor een weekendje wandelen, fietsen of ontspannen. En voor 
dat laatste heeft Art B&B à L'aise heerlijke ontspanningsmogelijkheden in 
petto. Zo beschikken ze over een wellnessruimte met een infraroodsauna, 
een buitenjaccuzzi met hydromassagejets en een relaxruimte. Heerlijk om 
bij te komen na een actief dagje in de Ardennen!

 Handdoeken en badjas: inbegrepen. 
Slippers: inbegrepen.

 Art B&B à l'aise 
 Chemin des Sangliers  86  

 6940  Barvaux-sur-Ourthe ( België) 
 T +32 (0)86 45 58 67  
 bnbalaise@gmail.com 

 www.bnbalaise.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
infraroodsauna 

• een toegang tot de 
buitenjacuzzi met 
hydromassagejets

• een glaasje wijn of 
frisdrank

Totale duur: 3u.
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 ESPRIT DE NATURE LES BAINS
 AYE

 Het wellnesscentrum Esprit de Nature Les Bains bevindt zich in het hart 
van de Famenne, in het dorpje Aye. De groene, rustige omgeving is de 
ideale plaats voor een paar uurtjes ontspanning. Binnen word je verleid door 
de warme cocoonsfeer en de chique inrichting. De muziek en de geur van 
essentiële oliën nodigen uit om je lichaam en geest te verlichten en even de 
tijd te vergeten. In het centrum vind je drie verschillende sauna's, een hamam, 
een zwembad, een verwarmde buitenjacuzzi en een ontspanningsruimte met 
thee en water. Mits reservatie en betaling van een supplement is het ook 
mogelijk om een behandeling of verzorging op maat bij te boeken.

 Badkleding: verplicht. 
Handdoeken, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Esprit de Nature Les Bains 
 Rue du Boseron  8  

 6900  Aye (Marche-en-Famenne) ( 
België) 

 T +32 (0)84 31 54 00   
 info@espritdenature.be 
 www.espritdenature.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:
• een toegang tot de termen 

(zwembad, sauna, jacuzzi, 
hamam, ligstoelen, 
relaxruimte...) (2u)

• een ontspannende massage 
van gezicht, hals en decolleté 
(20 min)

Opgelet: dit arrangement is 
niet geldig van 15 december 
tot en met 15 januari en 
tijdens de jaarlijkse vakanties. 
Mits betaling van een sup-
plement is het mogelijk extra 
verzorgingen of een lunch bij 
te boeken (3 à 4 weken op 
voorhand reserveren, volgens 
beschikbaarheid).
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GOED OM TE WETEN

 

 CosmOrigin, Atelier de création cosmétique op diverse locaties (BE) in  op diverse locaties

117 

 COSMORIGIN, ATELIER 
DE CRÉATION COSMÉTIQUE

DIVERSE LOCATIES

 CosmOrigin is een innovatief Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
maken van cosmetica op basis van 100% natuurlijke ingrediënten. Alle 
producten zijn doeltreffend, ecovriendelijk en in lijn met de natuur en het 
milieu. Heb je er altijd al van gedroomd om zelf je dagcrème, deodorant of 
shampoo te maken zonder chemische ingrediënten waarvan je de oorsprong 
niet kent? CosmOrigin organiseert workshops in een professioneel kader in 
Brussel en Wallonië waarbij je zelf aan de slag gaat met natuurlijke producten 
en recepten. Je gebruikt enkel ingrediënten van biologische afkomst zoals 
verschillende etherische oliën, cacao boter, aloe vera… De workshops zijn 
zowel leerrijk als leuk om te doen en je mag natuurlijk je zelfgemaakte 
producten mee naar huis nemen!

 Opgelet: de workshop gaat bij jouw thuis door. 
Voor bewoners van Brussel en Wallonië zijn de reiskosten inbegrepen.

 CosmOrigin, Atelier de création 
cosmétique 

 -  -  5 
 -  op diverse locaties ( België)   
 cosmoriginsprl@gmail.com 

 www.cosmorigin.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een workshop bij jou thuis 
om je eigen cosmetica 
te maken (uitleg, 
producten, recepten en 
persoonlijk diploma)

• een gemaakt product per 
persoon om bij te houden
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 COSMORIGIN, ATELIER 
DE CRÉATION COSMÉTIQUE

DIVERSE LOCATIES

 CosmOrigin is een innovatief Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
maken van cosmetica op basis van 100% natuurlijke ingrediënten. Alle 
producten zijn doeltreffend, ecovriendelijk en in lijn met de natuur en het 
milieu. Heb je er altijd al van gedroomd om zelf je dagcrème, deodorant of 
shampoo te maken zonder chemische ingrediënten waarvan je de oorsprong 
niet kent? CosmOrigin organiseert workshops in een professioneel kader in 
Brussel en Wallonië waarbij je zelf aan de slag gaat met natuurlijke producten 
en recepten. Je gebruikt enkel ingrediënten van biologische afkomst zoals 
verschillende etherische oliën, cacao boter, aloe vera… De workshops zijn 
zowel leerrijk als leuk om te doen en je mag natuurlijk je zelfgemaakte 
producten mee naar huis nemen!

 Opgelet: de workshop gaat bij jouw thuis door. 
Voor bewoners van Brussel en Wallonië zijn de reiskosten inbegrepen.

 CosmOrigin, Atelier de création 
cosmétique 

 -  -  5 
 -  op diverse locaties ( België)   
 cosmoriginsprl@gmail.com 

 www.cosmorigin.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een workshop bij jou thuis 
om je eigen cosmetica 
te maken (uitleg, 
producten, recepten en 
persoonlijk diploma)

• een gemaakt product per 
persoon om bij te houden
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 HÔTEL INTERNATIONAL - 
ESPACE WELLNESS

 CLERVAUX
 In de voetgangerszone van Clervaux, een van de meest pittoreske stadjes 
van het Groothertogdom Luxemburg, ligt het moderne viersterrenhotel 
Hôtel International. Wie op zoek is naar een manier om zich van alle stress 
te bevrijden, kan terecht in het uitgebreide wellnesscentrum van het hotel, 
Wellness - Espace Thalgo. Je maakt er onder meer gebruik van het overdekte 
zwembad met whirlpool en de 'Monde du Sauna' die bestaat uit een Turks 
stoombad, een infraroodcabine, een stoombad met zouthoudende dampen, 
een Kneipp-bassin en een Finse sauna. Bij de schoonheidsspecialistes ben je 
in goede handen voor een behandeling op maat.

 Badkleding: verboden in het saunagedeelte, 
verplicht in de rest van de wellness.  

Handdoeken, badjas en slippers: gebruik is inbegrepen.

 Hôtel International - Espace Wellness 
 Grand Rue  10  

 9710  Clervaux ( Luxemburg) 
 T +352 (0)92 11 05 835  
 mail@interclervaux.lu 

 www.mywellnesshotel.lu

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een ontdekkingssessie 
van de hydrojet (12 min)

• een verzorging van de rug 
met masker en massage 
(30 min)

Opgelet: voor een sup-
plement van 25 euro per 
persoon kun je gebruik-
maken van het overdekte 
zwembad met whirlpool, 
een tropische douche, 
een Finse sauna, het Turks 
bad, een infraroodcabine 
en een stoombad met 
zouthoudende dampen. 
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 HÔTEL DU COMMERCE
 CLERVAUX

 Clervaux is het meest noordelijke stadje van het Groothertogdom Luxemburg. 
De ligging aan het dal van de Clerve staat garant voor prachtige wandelingen 
of fietstochten in de omringende natuur, maar je vindt er ook talloze stille 
getuigen van de rijke geschiedenis. In dit stadje kun je logeren in Hotel du 
Commerce. Je kunt er niet alleen heerlijk overnachten, maar ook lekker 
eten en je laten verwennen in het wellness- en beautygedeelte. In de 
wellnessruimte vind je een zwembad met tegenstroom, sauna, hamam, 
solarium, infraroodcabine, jacuzzi en fitness. In het beautygedeelte kun je 
kiezen uit verschillende lichaamsbehandelingen en massages.

 Badjas, handdoek en slippers: meenemen.

 Hôtel du Commerce 
 Route de Marnach  2  

 9709  Clervaux ( Luxemburg) 
 T +352 92 10 32  

 info@hotelducommerce.lu 
 www.hotelducommerce.lu

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een relaxerende massage 
van nek en schouders 
(25 min pp, ieder om 
beurt)

• een toegang tot het 
zwembad, de sauna en 
de fitness (2u)

Mits de betaling van een 
supplement heb je ook 
toegang tot de hamam, 
jacuzzi en infraroodcabine.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 HÔTEL DU COMMERCE
 CLERVAUX

 Clervaux is het meest noordelijke stadje van het Groothertogdom Luxemburg. 
De ligging aan het dal van de Clerve staat garant voor prachtige wandelingen 
of fietstochten in de omringende natuur, maar je vindt er ook talloze stille 
getuigen van de rijke geschiedenis. In dit stadje kun je logeren in Hotel du 
Commerce. Je kunt er niet alleen heerlijk overnachten, maar ook lekker 
eten en je laten verwennen in het wellness- en beautygedeelte. In de 
wellnessruimte vind je een zwembad met tegenstroom, sauna, hamam, 
solarium, infraroodcabine, jacuzzi en fitness. In het beautygedeelte kun je 
kiezen uit verschillende lichaamsbehandelingen en massages.

 Badjas, handdoek en slippers: meenemen.

 Hôtel du Commerce 
 Route de Marnach  2  

 9709  Clervaux ( Luxemburg) 
 T +352 92 10 32  

 info@hotelducommerce.lu 
 www.hotelducommerce.lu

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een relaxerende massage 
van nek en schouders 
(25 min pp, ieder om 
beurt)

• een toegang tot het 
zwembad, de sauna en 
de fitness (2u)

Mits de betaling van een 
supplement heb je ook 
toegang tot de hamam, 
jacuzzi en infraroodcabine.
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 SAUNA HET FRIESE WOUD
 BOIJL 

 Op enkele minuten autorijden van Appelscha en Noordwolde vind je Sauna 
Het Friese Woud. Het gebouw wordt omgeven door het mooie Drents-
Friese Wold in het rustige Boijl. De rust en de sfeer van de bosrijke omgeving 
wordt weerspiegeld bij Sauna Het Friese Woud waar je kunt genieten 
van vele mogelijkheden op het gebied van sauna, beauty en wellness. De 
sauna-accomodatie biedt je de mogelijkheid om heerlijk en gezond te 
ontspannen, zonder rekening te houden met tijd, telefoon of werk. Kom tot 
rust in de saunacabines, het stoombad, de dompelbaden, het binnen-  en 
buitenzwembad, de relaxtuin, de whirlpool en een ontspanningsruimte met 
open haard.

Badkleding: niet toegelaten.

 Sauna Het Friese Woud 
 Boijlerweg  48  

 8392 NJ  Boijl ( Nederland) 
 T +31 (0)561 42 08 74  

 receptie@saunahetfriesewoud.nl 
 www.saunahetfriesewoud.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve in  Burgum
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 THERMEN & BEAUTY 
LEEUWERIKHOEVE

 BURGUM
 In Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve krijgt persoonlijke aandacht de 
hoogste prioriteit en is onthaasten er de normaalste zaak ter wereld. Het 
is de ideale omgeving om je stress achter je te laten en je batterijen weer 
helemaal op te laden. Kortom, een bezoek aan de Leeuwerikhoeve is een 
weldaad voor lichaam en geest. Je vindt er een sfeervol saunaplein met 
verschillende cabines, waaronder een sanarium, een stoomcabine, binnen- en 
buitensauna's, een dompelbad en een warm voetenbad. Daarna kun je even 
bijkomen in de prachtige tuin, de loungeserre, de rustruimte met waterbedden 
of het restaurant. Puur genieten.

 Badkleding: niet toegelaten.

 Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve 
 Hillamaweg  62-64  

 9251 KC  Burgum ( Nederland) 
 T +31 (0)51 148 19 90  

 info@leeuwerikhoeve.nl 
 www.leeuwerikhoeve.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een waardebon van 
79,90 euro om te delen 

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening. N
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 THERMEN & BEAUTY 
LEEUWERIKHOEVE

 BURGUM
 In Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve krijgt persoonlijke aandacht de 
hoogste prioriteit en is onthaasten er de normaalste zaak ter wereld. Het 
is de ideale omgeving om je stress achter je te laten en je batterijen weer 
helemaal op te laden. Kortom, een bezoek aan de Leeuwerikhoeve is een 
weldaad voor lichaam en geest. Je vindt er een sfeervol saunaplein met 
verschillende cabines, waaronder een sanarium, een stoomcabine, binnen- en 
buitensauna's, een dompelbad en een warm voetenbad. Daarna kun je even 
bijkomen in de prachtige tuin, de loungeserre, de rustruimte met waterbedden 
of het restaurant. Puur genieten.

 Badkleding: niet toegelaten.

 Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve 
 Hillamaweg  62-64  

 9251 KC  Burgum ( Nederland) 
 T +31 (0)51 148 19 90  

 info@leeuwerikhoeve.nl 
 www.leeuwerikhoeve.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een waardebon van 
79,90 euro om te delen 

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening. N
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 WELLNESS & BEAUTY 
DE WOUDFENNEN

 JOURE
 Even niet opgaan in de drukte en massa? Wellness & Beauty De Woudfennen 
in Joure is de ideale plek om de dagelijkse sleur te doorbreken. Sinds 1986 
is De Woudfennen een begrip in Friesland. De authentieke gemoedelijke 
sfeer zorgt ervoor dat je je direct thuisvoelt. Bij De Woudfennen kun je jouw 
dag volledig naar eigen wens invullen: opwarmen in de sauna, ontspannen 
tijdens een massage of genieten van een lunch of diner in het restaurant. Er 
is een ruime keuze aan faciliteiten, zoals de kelosauna waar dagelijks diverse 
opgietsessies plaatsvinden, de zoutsteensauna met heilzame werking en de 
Finse panoramasauna waar je een spectaculair uitzicht hebt over de landerijen.

 Badkleding: niet toegelaten.

 Wellness & Beauty De Woudfennen 
 Woudfennen  10  

 8503 BA  Joure ( Nederland) 
 T +31 (0)513 41 52 00  

 receptie@dewoudfennen.nl 
 www.dewoudfennen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een waardebon van 
79,90 euro om te delen 

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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123 

 SPA LOPPERSUM
 LOPPERSUM

 Even wat tijd voor jezelf, een avondje weg met vriendinnen of een ontspannen 
dagje uit met zijn tweeën? Breng dan eens een bezoekje aan SPA Loppersum 
en ontdek er de heilzame werking van een saunagang. Zo kan het helpen 
tegen spier- en gewrichtspijn, opent het de lucht wegen, verbetert het je 
immuunsysteem en krijgt je huid een opkikker. Op het saunaplein vind je 
verschillende sauna's, een Turks stoombad, een dompelbad en zwembad. 
Ook kun je relaxen in de zoutgrot, de heerlijke binnentuin of met een hapje 
en drankje in het SPA-restaurant. Maak je spabezoek compleet met een 
ontspannende massage, een hamam- of rasulbehandeling of een verzorgende 
gezichtsbehandeling.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 SPA Loppersum 
 Molenweg  11  

 9919 AE  Loppersum ( Nederland) 
 T +31 (0)596 571 592  

 info@hotelspoorzichtspa.nl 
 www.spaloppersum.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een wellnesscadeaubon 
ter waarde van 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 SPA LOPPERSUM
 LOPPERSUM

 Even wat tijd voor jezelf, een avondje weg met vriendinnen of een ontspannen 
dagje uit met zijn tweeën? Breng dan eens een bezoekje aan SPA Loppersum 
en ontdek er de heilzame werking van een saunagang. Zo kan het helpen 
tegen spier- en gewrichtspijn, opent het de lucht wegen, verbetert het je 
immuunsysteem en krijgt je huid een opkikker. Op het saunaplein vind je 
verschillende sauna's, een Turks stoombad, een dompelbad en zwembad. 
Ook kun je relaxen in de zoutgrot, de heerlijke binnentuin of met een hapje 
en drankje in het SPA-restaurant. Maak je spabezoek compleet met een 
ontspannende massage, een hamam- of rasulbehandeling of een verzorgende 
gezichtsbehandeling.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 SPA Loppersum 
 Molenweg  11  

 9919 AE  Loppersum ( Nederland) 
 T +31 (0)596 571 592  

 info@hotelspoorzichtspa.nl 
 www.spaloppersum.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een wellnesscadeaubon 
ter waarde van 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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 WELLNESSRESORT DE WATERLELIE
 ZEVENHUIZEN

 Landelijk gelegen, buiten het drukke stadsgewoel, vind je het luxueuze 
Wellnessresort de Waterlelie. Heerlijk ontspannen, even tot jezelf komen 
en genieten in een stijlvolle en warme ambiance, dat doe je bij de Waterlelie. 
In dit resort kun je het gehele jaar genieten van de vele sauna's, de riante 
tuin voorzien van een groot tweetemperaturenzwembad, de massages, de 
beautybehandelingen, de opgietingen en de heerlijke gerechten in het 
restaurant of op het terras. Beleef de oosterse ''Duizend-en-één-pracht-
wereld'' of ervaar de houtgestookte sauna. Kortom, trek je even terug in 
een andere wereld waar rust heerst en waar persoonlijke aandacht voor jou 
centraal staat.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: mee te nemen of ter plaatse te huren.  

Slippers: mee te nemen of ter plaatse te huren.

 Wellnessresort de Waterlelie 
 Oudestreek  47  

 9354 AD  Zevenhuizen ( Nederland) 
 T +31 (0)594 63 25 24  

 info@waterlelie.nl 
 www.waterlelie.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 SAUNA THERMEN ZUIDWOLDE
 ZUIDWOLDE

 Sauna Thermen Zuidwolde ligt in het Drentse deel van het Reestdal. Het 
is een heerlijke, rustgevende boerderijsauna met een warme en sfeervolle 
uitstraling. Ervaar landelijke luxe in een wellnessboerderij omgeven door een 
rustieke tuin. Een wandeling door deze prachtige tuin met z'n nostalgische 
vennetjes, bruggetjes en appelbomen doet je verdwalen in een gevoel met 
de natuur. Sauna Thermen Zuidwolde bezit zeven sauna's. Kom tot rust in de 
IKI-sauna, kijk je ogen uit in de unieke grotsauna en ervaar een bijzondere 
saunagang in de zeldzame houtgestookte sauna. Dagelijks worden er Finse 
opgietrituelen georganiseerd. Na een saunagang kun je heerlijk afkoelen en 
verder ontspannen in het zwembad en de warme whirlpool.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: mee te nemen of ter plaatse te huren. 

Slippers: mee te nemen of ter plaatse te huren.

 Sauna Thermen Zuidwolde 
 Ommerweg  47  

 7921 TB  Zuidwolde ( Nederland) 
 T +31 (0)528 82 03 33  

 info@saunathermenzuidwolde.nl 
 www.saunathermenzuidwolde.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening. N
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 SAUNA THERMEN ZUIDWOLDE
 ZUIDWOLDE

 Sauna Thermen Zuidwolde ligt in het Drentse deel van het Reestdal. Het 
is een heerlijke, rustgevende boerderijsauna met een warme en sfeervolle 
uitstraling. Ervaar landelijke luxe in een wellnessboerderij omgeven door een 
rustieke tuin. Een wandeling door deze prachtige tuin met z'n nostalgische 
vennetjes, bruggetjes en appelbomen doet je verdwalen in een gevoel met 
de natuur. Sauna Thermen Zuidwolde bezit zeven sauna's. Kom tot rust in de 
IKI-sauna, kijk je ogen uit in de unieke grotsauna en ervaar een bijzondere 
saunagang in de zeldzame houtgestookte sauna. Dagelijks worden er Finse 
opgietrituelen georganiseerd. Na een saunagang kun je heerlijk afkoelen en 
verder ontspannen in het zwembad en de warme whirlpool.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: mee te nemen of ter plaatse te huren. 

Slippers: mee te nemen of ter plaatse te huren.

 Sauna Thermen Zuidwolde 
 Ommerweg  47  

 7921 TB  Zuidwolde ( Nederland) 
 T +31 (0)528 82 03 33  

 info@saunathermenzuidwolde.nl 
 www.saunathermenzuidwolde.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening. N
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 THERMEN & WELLNESS ANHOLTS
 SCHOONEBEEK

 In het beekdallandschap van Schoonebeek, in de gemeente Emmen, ligt 
Thermen & Wellness Anholts. Hier vind je wellness en gastronomie op hoog 
niveau. Geniet van de Finse sauna, de kruidensauna of het stoombad. Laat 
al je stress wegvloeien tijdens een sessie in de infraroodcabine, of geniet 
van het mooie uitzicht naast de open haard in de buitencabine. In de ruusu-
cabine tref je centraal een sauna-oven van rozenquartz, een gesteente met 
een helende werking. Ontspan in het valobad terwijl je naar rustige muziek 
luistert en geniet van de van kleur veranderende sterrenhemel. Sluit je dag 
af in het restaurant waar enkel kwaliteitsvolle gerechten worden opgediend.

 Badkleding: niet toegestaan.  
Handdoeken en badjas: mee te nemen of ter plaatse te huren. 

Slippers: mee te nemen of ter plaatse te huren.

 Thermen & Wellness Anholts 
 Europaweg  191  

 7761 AE  Schoonebeek ( Nederland) 
 T +31 (0)52 453 17 55   
 receptie@anholts.nl 

 www.anholts.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 SARÉ THERMEN & BEAUTY
 DEURNINGEN/OLDENZAAL

 In het prachtige bos van landgoed Het Hulsbeek ligt een oase van rust 
en luxe: Saré Sauna & Beauty. Hier geniet je van een ruim opgezette 
sauna-accommodatie en een sfeervol beautycentrum. Het saunacomplex 
beschikt over acht saunacabines, een grote aufgusscabine, een houtgestookte 
aardsauna en een Finse blokhut, gemaakt van kelohoutstammen. Verder 
beschikt Saré over een infraroodcabine, een rozensauna, een lavendelkleuren-
cabine, een caldarium, twee dompelbaden, twee whirlpools en een buiten-
zwembad (31°C). In de sfeervolle rustruimtes met open haarden kun je heerlijk 
ontspannen met een lekker kopje koffie of een drankje.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: mee te nemen of ter plaatse te huren. 

Slippers: mee te nemen of ter plaatse te huren.

 Saré Thermen & Beauty 
 Oldenzaalsedijk  22  

 7562 PD  Deurningen/Oldenzaal ( 
Nederland) 

 T +31 (0)541 52 22 01  
 info@sare.nl 
 www.sare.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening. N

O
O

R
D

-N
ED

ER
-

LA
N

D
 



151

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 SARÉ THERMEN & BEAUTY
 DEURNINGEN/OLDENZAAL

 In het prachtige bos van landgoed Het Hulsbeek ligt een oase van rust 
en luxe: Saré Sauna & Beauty. Hier geniet je van een ruim opgezette 
sauna-accommodatie en een sfeervol beautycentrum. Het saunacomplex 
beschikt over acht saunacabines, een grote aufgusscabine, een houtgestookte 
aardsauna en een Finse blokhut, gemaakt van kelohoutstammen. Verder 
beschikt Saré over een infraroodcabine, een rozensauna, een lavendelkleuren-
cabine, een caldarium, twee dompelbaden, twee whirlpools en een buiten-
zwembad (31°C). In de sfeervolle rustruimtes met open haarden kun je heerlijk 
ontspannen met een lekker kopje koffie of een drankje.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: mee te nemen of ter plaatse te huren. 

Slippers: mee te nemen of ter plaatse te huren.

 Saré Thermen & Beauty 
 Oldenzaalsedijk  22  

 7562 PD  Deurningen/Oldenzaal ( 
Nederland) 

 T +31 (0)541 52 22 01  
 info@sare.nl 
 www.sare.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening. N
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 THERMEN BEAUTY 
SAUNA VAN EGMOND

 HAARLEM

 Thermen Beauty Sauna van Egmond is al meer dan veertig jaar een begrip 
in Haarlem en ver daarbuiten. De uitgebreide thermenfaciliteiten omvatten 
onder meer een Turks stoombad, een pepermuntsauna, een infraroodcabine, 
een zwembad met whirlpool en een sanarium. Paradepaardje is het enige 
Caldarium Maximus van Nederland. Dit is een natuurstenen ruimte waarin 
zowel de banken, de wanden als de vloer verwarmd zijn tot een prettige 
60°C. Bovendien zorgt de speciale Maximus-oven ieder kwartier voor een 
opgieting. Ook een verzorgende beautybehandeling of een ontspannende 
massage behoren hier tot de mogelijkheden.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Thermen Beauty Sauna van Egmond 
 Van Egmondstraat  4  

 2024 XM  Haarlem ( Nederland) 
 T +31 (0)23 525 24 25  

 admin@saunavanegmond.nl 
 www.saunavanegmond.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 THERMEN LA MER - DAY SPA
 ALMERE

 Thermen La Mer is een exclusieve Day Spa in Almere, met een enorme 
verscheidenheid aan voorzieningen. De luxe faciliteiten, waaronder de unieke 
Finse Kelo sauna's in de mediterrane tuin, laten je op ieder gewenst moment in 
elk seizoen even helemaal wegdromen. Het restaurant biedt een uitgebreide 
lunch- en dinerkaart, maar je kunt er ook terecht voor de kleine trek en verse 
vruchtensappen. 's Zomers is het heerlijk vertoeven in de riante mediterrane 
tuin of op het loungeterras. In het Wellness Instituut kun je terecht voor 
een gevarieerd aanbod van gezichts- en lichaamsbehandelingen en luxe 
wellness rituals.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: mee te nemen of ter plaatse te huren. 

Slippers: mee te nemen of ter plaatse te huren.

 Thermen La Mer - Day Spa 
 Scoutingpad  3  

 1351 GN  Almere ( Nederland) 
 T +31 (0)36 538 68 88  
 info@thermenlamer.nl 
 www.thermenlamer.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 THERMEN LA MER - DAY SPA
 ALMERE

 Thermen La Mer is een exclusieve Day Spa in Almere, met een enorme 
verscheidenheid aan voorzieningen. De luxe faciliteiten, waaronder de unieke 
Finse Kelo sauna's in de mediterrane tuin, laten je op ieder gewenst moment in 
elk seizoen even helemaal wegdromen. Het restaurant biedt een uitgebreide 
lunch- en dinerkaart, maar je kunt er ook terecht voor de kleine trek en verse 
vruchtensappen. 's Zomers is het heerlijk vertoeven in de riante mediterrane 
tuin of op het loungeterras. In het Wellness Instituut kun je terecht voor 
een gevarieerd aanbod van gezichts- en lichaamsbehandelingen en luxe 
wellness rituals.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: mee te nemen of ter plaatse te huren. 

Slippers: mee te nemen of ter plaatse te huren.

 Thermen La Mer - Day Spa 
 Scoutingpad  3  

 1351 GN  Almere ( Nederland) 
 T +31 (0)36 538 68 88  
 info@thermenlamer.nl 
 www.thermenlamer.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.

 M
ID

D
EN

-N
E-

D
ER

LA
N

D
 

 

 Orange Wellness Centre in  Alphen aan den Rijn

130 

 ORANGE WELLNESS CENTRE
 ALPHEN AAN DEN RIJN

 Orange Wellness Centre is een saunacentrum van middelgroot formaat. Je 
vindt het midden in het Groene Hart, vlot bereikbaar vanuit de hele Randstad. 
Orange Wellness Centre heeft negen verschillende sauna's, diverse baden 
en een zwembad. Vanuit de panoramasauna op het grote zonneterras heb 
je een fraai uitzicht over de omgeving. In het sfeervolle restaurant kun je 
heerlijk genieten van een uitgebreide menukaart met vers bereide gerechten. 
Verder beschikt het saunacentrum over een beautysalon, fitnessfaciliteiten 
en groeps les ruimtes.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren. 

 Orange Wellness Centre 
 Kalkovenweg  52  

 2401 LK  Alphen aan den Rijn ( 
Nederland) 

 T +31 (0)172 46 80 60  
 reserveringen@orangewellnesscen-

tre.nl 
 www.orangewellnesscentre.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een vrije besteding van 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 REBALANS – PUUR GENIETEN
 DEN HAAG

 ReBalans - Puur Genieten ligt in Den Haag. Bij binnenkomst word je 
meteen verwelkomd door een warme sfeer, de geur van etherische oliën 
en heerlijk ontspannende muziek. Kortom, het is de ideale omgeving voor 
relaxerende, diepwerkende massages, gezichtsbehandelingen en diverse 
lichaamsverzorgingen. Bij ReBalans staat persoonlijke aandacht voorop. Elke 
behandelaar heeft zijn/haar eigen specialiteit. Met passie voor hun vak en een 
persoonlijke interesse zorgen zij ervoor dat jij helemaal 'Puur' kunt 'Genieten'.

 ReBalans – Puur Genieten 
 Juliana van Stolberglaan  294  

 2595 CP  Den Haag ( Nederland) 
 T +31 (0)70 212 95 49  

 info@rebalans.nl 
 www.rebalans.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een duomassage in de 
duobehandelkamer 
(40 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 REBALANS – PUUR GENIETEN
 DEN HAAG

 ReBalans - Puur Genieten ligt in Den Haag. Bij binnenkomst word je 
meteen verwelkomd door een warme sfeer, de geur van etherische oliën 
en heerlijk ontspannende muziek. Kortom, het is de ideale omgeving voor 
relaxerende, diepwerkende massages, gezichtsbehandelingen en diverse 
lichaamsverzorgingen. Bij ReBalans staat persoonlijke aandacht voorop. Elke 
behandelaar heeft zijn/haar eigen specialiteit. Met passie voor hun vak en een 
persoonlijke interesse zorgen zij ervoor dat jij helemaal 'Puur' kunt 'Genieten'.

 ReBalans – Puur Genieten 
 Juliana van Stolberglaan  294  

 2595 CP  Den Haag ( Nederland) 
 T +31 (0)70 212 95 49  

 info@rebalans.nl 
 www.rebalans.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een duomassage in de 
duobehandelkamer 
(40 min)
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 SAUNA EN BEAUTYCENTRUM 
CENTRE DU LAC

 PIJNACKER

 Verscholen in het achterland van de Randstad ligt Sauna en Beautycentrum 
Centre du Lac. Hier ontdek je de betekenis van pure verwennerij voor zowel 
lichaam als geest. Met maar liefst zeven verschillende soorten sauna's stap 
je van de ene ervaring in de andere. Bij iedere saunagang hoort een heerlijk 
rustmoment. Trakteer je lichaam op een sensationele scrubbeurt in de hamam 
en voel je als herboren. In de tuin vind je een beschutte plek om te zonnen. 
Vanaf het dakterras kijk je uit over heel Centre du Lac.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Sauna en Beautycentrum Centre 
du Lac 

 Katwijkerlaan  105  
 2641 PE  Pijnacker ( Nederland) 

 T +31 (0)15 369 67 67  
 info@centredulac.nl 
 www.centredulac.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

•  een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen.

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 DE KNAPSTE
 CAPELLE AAN DEN IJSSEL

 In Capelle aan den IJssel vind je full-service beautysalon De Knapste. Hier 
kun je je helemaal laten verwennen tijdens de diverse behandelingen, gaande 
van hand- en voetverzorgingen, Skin Treatments, tot een behandeling bij de 
cosmetische arts: er is voor ieder wat wils! Kwaliteit, service en persoonlijke 
aandacht zijn hier de sleutelwoorden waar het allemaal om draait. Net zo 
veelzijdig is ook de naam van de beautysalon waar achter elke letter een 
bijzondere betekenis schuilgaat. K voor 'kadootjes', n voor 'nagelstyling', a 
voor 'cosmetisch arts', p voor 'pedicure', s voor 'schoonheidsspecialiste' en 
t voor 'tanning'. Waarvoor de e staat vraag je je af? 'En nog zoveel meer'.

 De Knapste 
 Doormanstraat  36  

 2901 AJ  Capelle aan den IJssel ( 
Nederland) 

 T +31 (0)102 10 46 67  
 info@deknapste.nl 
 www.deknapste.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding van 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 DE KNAPSTE
 CAPELLE AAN DEN IJSSEL

 In Capelle aan den IJssel vind je full-service beautysalon De Knapste. Hier 
kun je je helemaal laten verwennen tijdens de diverse behandelingen, gaande 
van hand- en voetverzorgingen, Skin Treatments, tot een behandeling bij de 
cosmetische arts: er is voor ieder wat wils! Kwaliteit, service en persoonlijke 
aandacht zijn hier de sleutelwoorden waar het allemaal om draait. Net zo 
veelzijdig is ook de naam van de beautysalon waar achter elke letter een 
bijzondere betekenis schuilgaat. K voor 'kadootjes', n voor 'nagelstyling', a 
voor 'cosmetisch arts', p voor 'pedicure', s voor 'schoonheidsspecialiste' en 
t voor 'tanning'. Waarvoor de e staat vraag je je af? 'En nog zoveel meer'.

 De Knapste 
 Doormanstraat  36  

 2901 AJ  Capelle aan den IJssel ( 
Nederland) 

 T +31 (0)102 10 46 67  
 info@deknapste.nl 
 www.deknapste.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding van 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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 Thermen Barendrecht in  Barendrecht
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 THERMEN BARENDRECHT
 BARENDRECHT

 Thermen Barendrecht staat voor 'klein maar fijn' ontspannen in een groene 
omgeving, vlak bij Rotterdam. De faciliteiten zijn echter ruim voldoende om 
een dag lekker onderuit te zakken. Het mooie beautycenter, de riante tuin, 
de goede keuken en de uitgebreide saunafaciliteiten zorgen voor optimale 
ontspanning. Thermen Barendrecht limiteert het aantal bezoekers, zodat je 
van alle faciliteiten heerlijk kunt genieten. Met de ruime gratis parkeerplaats 
direct voor de deur start de dag zorgeloos. Handig om te weten: je kunt hier 
zelfs je elektrische auto opladen.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Thermen Barendrecht 
 Achterzeedijk  81  

 2992 SB  Barendrecht ( Nederland) 
 T +31 (0)180 62 21 65  

 info@thermenbarendrecht.nl 
 www.thermenbarendrecht.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug in  Veenendaal
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 BEAUTY & WELLNESS 
SAUNA DE HEUVELRUG

 VEENENDAAL

 In Veenendaal, in het hart van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en 
ver weg van werkdruk, stress en plichten ligt Beauty & Wellness Sauna de 
Heuvelrug. In dit zeer verzorgde oord draait alles om genieten, ontspannen 
en aandacht voor jezelf. De Heuvelrug beschikt over een uitgebreid bad- en 
saunalandschap met Finse binnen- en buitensauna's, Romeinse thermen met 
een stoombad, een whirlpool en kruidentempel, een binnen- en buitenzwembad 
en een tuin waar je 's zomers heerlijk kunt zonnen en 's winters door de sneeuw 
kunt rollen. Er is ook een sanarium met een specifiek kleurenlichteffect. In de 
gezellige bar kun je terecht voor een klein hapje of een volledig diner.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren

 Beauty & Wellness Sauna de Heu-
velrug 

 Dijkstraat West  189  
 3906 WR  Veenendaal ( Nederland) 

 T +31 (0)318 520 321  
 info@saunadeheuvelrug.nl 
 www.saunadeheuvelrug.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding van 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Beauty & Wellness Sauna de Heuvelrug in  Veenendaal
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 BEAUTY & WELLNESS 
SAUNA DE HEUVELRUG

 VEENENDAAL

 In Veenendaal, in het hart van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en 
ver weg van werkdruk, stress en plichten ligt Beauty & Wellness Sauna de 
Heuvelrug. In dit zeer verzorgde oord draait alles om genieten, ontspannen 
en aandacht voor jezelf. De Heuvelrug beschikt over een uitgebreid bad- en 
saunalandschap met Finse binnen- en buitensauna's, Romeinse thermen met 
een stoombad, een whirlpool en kruidentempel, een binnen- en buitenzwembad 
en een tuin waar je 's zomers heerlijk kunt zonnen en 's winters door de sneeuw 
kunt rollen. Er is ook een sanarium met een specifiek kleurenlichteffect. In de 
gezellige bar kun je terecht voor een klein hapje of een volledig diner.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren

 Beauty & Wellness Sauna de Heu-
velrug 

 Dijkstraat West  189  
 3906 WR  Veenendaal ( Nederland) 

 T +31 (0)318 520 321  
 info@saunadeheuvelrug.nl 
 www.saunadeheuvelrug.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding van 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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 Wellness Center De Bronsbergen in  Zutphen
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 WELLNESS CENTER 
DE BRONSBERGEN

 ZUTPHEN
 Wellness Center De Bronsbergen staat gelijk aan passie, aandacht, sfeer, 
gevoel en beleving. Door de kleinschaligheid, gastvrijheid en professionaliteit 
van de medewerkers staat het wellnesscentrum garant voor een bijzonder 
verwenmoment voor jezelf. Naast het volledig tot rust komen en ontspannen 
in een van de binnenfaciliteiten is het ook mogelijk om de prachtige, royale 
tuin in te stappen en te genieten van een schitterend uitzicht. In deze tuin 
zijn eveneens verschillende sauna's en relaxruimtes aangelegd. Voor een 
hapje en een drankje kun je terecht in het prachtige loungerestaurant met 
zicht op de rustgevende tuin.

 Wellness Center De Bronsbergen 
 Bronsbergen  27  

 7207 AD  Zutphen ( Nederland) 
 T +31 (0)575 82 02 50  
 info@debronsbergen.nl 
 info@debronsbergen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een wellnesscadeaubon 
t.w.v. 79,90 euro om te 
delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Sauna & Beauty Oase in  Nederasselt
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 SAUNA & BEAUTY OASE
 NEDERASSELT

 In de plaats Nederasselt op de grens van Gelderland en Brabant ligt het 
wellnesscentrum Sauna & Beauty Oase. Het wellnesscentrum beschikt 
over maar liefst zestien verschillende sauna- en badfaciliteiten en is de enige 
sauna in de omgeving met twee Finse blokhut sauna's. In deze opgietsauna 
van 90°C word je dagelijks verrast met unieke löylyrituelen. Daarnaast zijn er 
zes uit gebreide beauty salons waar diverse behandelingen mogelijk zijn. Een 
schitterende tuin en een sfeervol à-la-carterestaurant met een uitstekende 
kaart maken de sauna compleet. Bij Sauna & Beauty Oase draait alles om 
het Indonesische woord 'senang'. Het be tekent 'welbehagen en je prettig 
voelen'. En daar gaat het om, dat je je senang voelt.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Sauna & Beauty Oase 
 Rijksweg  3  

 6612 AG  Nederasselt ( Nederland) 
 T +31 (0)24 622 17 18  

 receptie@saunaoase.nl 
 www.saunaoase.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 SAUNA & BEAUTY OASE
 NEDERASSELT

 In de plaats Nederasselt op de grens van Gelderland en Brabant ligt het 
wellnesscentrum Sauna & Beauty Oase. Het wellnesscentrum beschikt 
over maar liefst zestien verschillende sauna- en badfaciliteiten en is de enige 
sauna in de omgeving met twee Finse blokhut sauna's. In deze opgietsauna 
van 90°C word je dagelijks verrast met unieke löylyrituelen. Daarnaast zijn er 
zes uit gebreide beauty salons waar diverse behandelingen mogelijk zijn. Een 
schitterende tuin en een sfeervol à-la-carterestaurant met een uitstekende 
kaart maken de sauna compleet. Bij Sauna & Beauty Oase draait alles om 
het Indonesische woord 'senang'. Het be tekent 'welbehagen en je prettig 
voelen'. En daar gaat het om, dat je je senang voelt.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Sauna & Beauty Oase 
 Rijksweg  3  

 6612 AG  Nederasselt ( Nederland) 
 T +31 (0)24 622 17 18  

 receptie@saunaoase.nl 
 www.saunaoase.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.

 M
ID

D
EN

-N
E-

D
ER

LA
N

D
 

 

 Sauna & Beauty Velp in  Velp
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 SAUNA & BEAUTY VELP
 VELP

 Sauna & Beauty Velp is een van de oudste sauna's van Nederland. Het complex 
bestaat al sinds 1972 en is gevestigd in een statig herenhuis dat gebouwd 
werd in het begin van de twintigste eeuw. In 2000 volgde een grondige 
renovatie: er kwam een nieuwe beauty-afdeling en het saunalandschap werd 
uitgebreid. Je vindt er onder meer verschillende sauna's, een Turks stoombad, 
warme en koude douches, een dompelbad, een whirlpool en een binnen- 
en buitenzwembad. De gezellige klassieke inrichting, de diverse ruimtes 
met open haard en de vele kaarslichtjes en verse bloemen zorgen voor een 
warme sfeer. In de beauty-afdeling kun je terecht voor manicures, pedicures, 
gezichtsbehandelingen, verschillende lichaamsbehandelingen en massages.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Sauna & Beauty Velp 
 Stationsstraat  30  

 6881 WB  Velp ( Nederland) 
 T +31 (0)26 362 09 82  

 info@saunabeautyvelp.nl 
 www.saunabeautyvelp.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Sauna & Beauty De Thermen Nijmegen in  Nijmegen
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 SAUNA & BEAUTY 
DE THERMEN NIJMEGEN

 NIJMEGEN

 In de bosrijke, rustieke omgeving van Nijmegen vind je Sauna & Beauty De 
Thermen Nijmegen. Het centrum telt zes saunacabines met verschillende 
temperaturen. Het gaat onder meer om een eucalyptussauna, een 
infraroodsauna en een Finse balken sauna. In de eventsauna vinden dagelijks 
löylyrituelen plaats. Sauna & Beauty De Thermen beschikt bovendien over 
diverse baden met het zuiverste bronwater. Verder staan ook een hamam en 
een rasulruimte tot je beschikking. In het beautysalon kun je terecht voor de 
meest uiteenlopende behandelingen, van massages tot lichaamspakkingen.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken en badjas: mee te nemen of ter plaatse te huren. 

Slippers: mee te nemen of ter plaatse te huren.

 Sauna & Beauty De Thermen 
Nijmegen 

 Panovenlaan  3  
 6525 DZ  Nijmegen ( Nederland) 

 T +31 (0)24 360 03 03  
 reservering@thermennijmegen.nl 

 www.thermennijmegen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 SAUNA & BEAUTY 
DE THERMEN NIJMEGEN

 NIJMEGEN

 In de bosrijke, rustieke omgeving van Nijmegen vind je Sauna & Beauty De 
Thermen Nijmegen. Het centrum telt zes saunacabines met verschillende 
temperaturen. Het gaat onder meer om een eucalyptussauna, een 
infraroodsauna en een Finse balken sauna. In de eventsauna vinden dagelijks 
löylyrituelen plaats. Sauna & Beauty De Thermen beschikt bovendien over 
diverse baden met het zuiverste bronwater. Verder staan ook een hamam en 
een rasulruimte tot je beschikking. In het beautysalon kun je terecht voor de 
meest uiteenlopende behandelingen, van massages tot lichaamspakkingen.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken en badjas: mee te nemen of ter plaatse te huren. 

Slippers: mee te nemen of ter plaatse te huren.

 Sauna & Beauty De Thermen 
Nijmegen 

 Panovenlaan  3  
 6525 DZ  Nijmegen ( Nederland) 

 T +31 (0)24 360 03 03  
 reservering@thermennijmegen.nl 

 www.thermennijmegen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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 Bilderberg Kasteel Vaalsbroek in  Vaals

140 

 BILDERBERG KASTEEL VAALSBROEK
 VAALS

 Op de plek waar Nederland, België en Duitsland samenvloeien en waar de 
zacht glooiende uitlopers van de Eifel en de Ardennen elkaar ontmoeten, ligt 
een oase van rust en luxe: Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. Het hart van dit 
luxehotel wordt gevormd door een prachtig kasteel dat uit 1761 dateert. In 
het moderne bijgebouw van het hotel is het wellnesscentrum ondergebracht. 
Spa & Wellness Centre Vaals is de plek waar je helemaal kunt ontspannen. 
Je vindt er een binnenzwembad, een saunagebied met een Finse sauna, een 
aromalichttherapiesauna, een douchelandschap, een cardiofitnessruimte en 
twee schoonheidssalons.

 Badkleding: niet toegestaan in de sauna, verplicht in het zwembad. 
Handdoeken en badjas: handdoeken inbegrepen, badjas zelf meenemen. 

Slippers: zelf meenemen.

 Bilderberg Kasteel Vaalsbroek 
 Vaalsbroek  1  

 6291 NH  Vaals ( Nederland) 
 T +31 (0)43 308 93 08  

 vaalsbroek@bilderberg.nl 
 www.bilderberg.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het   
spa- en wellnesscentrum 
met zwembad, fitness en 
twee sauna's

• een Shi-Tao-hotsto-
nemassage OF een 
gezichtsbehandeling 
(30 min)

• een koffie of thee

Opgelet: mits vooraf 
geboekt, krijg je 25% 
korting op een bijgeboekte 
behandeling.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Thermae 2000 in  Valkenburg aan de Geul
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 THERMAE 2000
 VALKENBURG AAN DE GEUL

 Op de top van de Cauberg ligt Thermae 2000. Dit is een van de weinige 
plekken in Nederland waar je de verfrissende, verzorgende werking van 
oergezond thermaalwater kunt ervaren. Bij zonnig weer is het heerlijk 
vertoeven op de ligweide met uitzicht over het Zuid-Limburgse heuvelland. 
Naast thermale binnen- en buitenbaden (33°C) vind je in dit thermencomplex 
whirlpools, een solarium en een saunalandschap met stoombaden en een 
eucalyptussauna. De Skin & Body Care-afdeling biedt extreme verwennerij 
met kwalitatief hoogwaardige behandelingen, op basis van de allerbeste 
producten.

 Badkleding: kijk op de website voor de exacte 
informatie en de data van de badkledingdagen. 

Handdoeken, badjas en slippers: gebruik is inbegrepen.

 Thermae 2000 
 Cauberg  25-27  

 6301 BT  Valkenburg aan de Geul ( 
Nederland) 

 T +31 (0)43 609 20 00  
 info@thermae.nl 
 www.thermae.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een dagtoegang
• een koffie met vlaai
• een sessie op de 

massage stoel
• een cadeautje
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 THERMAE 2000
 VALKENBURG AAN DE GEUL

 Op de top van de Cauberg ligt Thermae 2000. Dit is een van de weinige 
plekken in Nederland waar je de verfrissende, verzorgende werking van 
oergezond thermaalwater kunt ervaren. Bij zonnig weer is het heerlijk 
vertoeven op de ligweide met uitzicht over het Zuid-Limburgse heuvelland. 
Naast thermale binnen- en buitenbaden (33°C) vind je in dit thermencomplex 
whirlpools, een solarium en een saunalandschap met stoombaden en een 
eucalyptussauna. De Skin & Body Care-afdeling biedt extreme verwennerij 
met kwalitatief hoogwaardige behandelingen, op basis van de allerbeste 
producten.

 Badkleding: kijk op de website voor de exacte 
informatie en de data van de badkledingdagen. 

Handdoeken, badjas en slippers: gebruik is inbegrepen.

 Thermae 2000 
 Cauberg  25-27  

 6301 BT  Valkenburg aan de Geul ( 
Nederland) 

 T +31 (0)43 609 20 00  
 info@thermae.nl 
 www.thermae.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een dagtoegang
• een koffie met vlaai
• een sessie op de 

massage stoel
• een cadeautje
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 Thermen Born-Sittard in  Born
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 THERMEN BORN-SITTARD
 BORN

 Dit professionele wellnesscomplex vind je in het smalste stukje van Nederland, 
in Limburg, bij het viersterrenhotel Amrâth Hotel. Het hotel is rechtstreeks 
toegankelijk vanuit de thermen, ideaal dus om je arrangement uit te breiden 
met een nachtje weg. Het centrum is uitgerust met de laatste snufjes en 
technieken om het de gasten extra naar hun zin te maken. Amrâth Hotel 
& Thermen Born-Sittard beschikt over een zoutkristallensauna, een 
biokruidensauna, een laconium, een löylysauna, een binnen- en buitenbad, 
een voetenbad, een stoombad, een whirlpool, een koud en warm dompelbad 
en een kruidenbad.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Thermen Born-Sittard 
 Langereweg  21  A 

 6121 SB  Born ( Nederland) 
 T +31 (0)46 481 86 70  

 info@amrathhotelthermenborn.nl 
 www.amrathhotelthermenborn.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een wellnesscadeaubon 
ter waarde van 79,90 euro 
om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Thermae Son in  Son en Breugel
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 THERMAE SON
 SON EN BREUGEL

 Thermae Son ligt in de bosrijke omgeving van de Sonse Bergen. Je vindt er 
een ruim aanbod aan thermenfaciliteiten, een sportcentrum met zwembad, 
schoonheidssalons, een kapsalon en een sfeervol restaurant. Ervaar een 
oase van warmte in de Sonse Bergensauna, geniet van heerlijke geuren in 
de Puur Natuursauna en ontspan in de Houten Boerderijsauna. Verder 
zijn er ook nog een infraroodsauna, een biosauna, een Thermae-stoombad, 
whirlpools, een kruidentempel, een zwembad, een vriestonnetje en diverse 
douches. In de rustruimte of de prachtige tuin aan de rand van het bos gaat 
het ontspannen gewoon door.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Thermae Son 
 Thermaelaan  2  

 5691 PM  Son en Breugel ( Nederland) 
 T +31 (0)499 47 63 83  
 info@thermaeson.nl 
 www.thermaeson.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 THERMAE SON
 SON EN BREUGEL

 Thermae Son ligt in de bosrijke omgeving van de Sonse Bergen. Je vindt er 
een ruim aanbod aan thermenfaciliteiten, een sportcentrum met zwembad, 
schoonheidssalons, een kapsalon en een sfeervol restaurant. Ervaar een 
oase van warmte in de Sonse Bergensauna, geniet van heerlijke geuren in 
de Puur Natuursauna en ontspan in de Houten Boerderijsauna. Verder 
zijn er ook nog een infraroodsauna, een biosauna, een Thermae-stoombad, 
whirlpools, een kruidentempel, een zwembad, een vriestonnetje en diverse 
douches. In de rustruimte of de prachtige tuin aan de rand van het bos gaat 
het ontspannen gewoon door.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Thermae Son 
 Thermaelaan  2  

 5691 PM  Son en Breugel ( Nederland) 
 T +31 (0)499 47 63 83  
 info@thermaeson.nl 
 www.thermaeson.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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 Sauna- en beautyresort de Wellnessboot Mill in  Mill
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 SAUNA- EN BEAUTYRESORT 
DE WELLNESSBOOT MILL

 MILL
 In het Brabantse Mill ligt de Wellnessboot voor anker, een veertig meter lang 
en vier verdiepingen tellend luxejacht. Zijn enige bestemming is de ultieme 
ontspanning. Geniet van revitaliserende massages en een ruim aanbod aan 
sauna-arrangementen. Neem een frisse duik in het binnenzwembad, warm 
op in een infraroodcabine en kom tot rust in een van de kruidenbaden of 
relaxruimtes. In de buitenlucht bevinden zich onder meer twee zwembaden, 
een opgietsauna en een whirlpool. Stap in de saunagrot en ontdek de 
rasulruimte en het zoutstoombad. Op het bovendek of in de ligweide kun 
je heerlijk wegdromen.

 Badkleding: niet toegelaten, behalve op dinsdag. 
Badjas en handdoeken: meenemen of ter plaatse te huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse te kopen.

 Sauna- en beautyresort de Wellnes-
sboot Mill  

 Hoogveldseweg  1  
 5451 AA  Mill ( Nederland) 

 T +31 (0)485 47 17 17   
 info@wellnessboot.nl 
 www.wellnessboot.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een ontvangst met een 
welkomstdrankje

• een gebruik van alle 
saunafaciliteiten

• een rasul-kleibehandeling 
(40 min)

• een onbeperkt gebruik 
van douchegel, shampoo 
en scrubzout

• een deelname aan 
de opgietmomenten 
(meerdere keren per dag)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN

 

 Wellness Centre De Thermen Rosmalen in  Rosmalen
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 WELLNESS CENTRE 
DE THERMEN ROSMALEN

 ROSMALEN

 Ben je toe aan een ontspannend moment voor jezelf, weg van alle dagelijkse 
zorgen? Dan ben je bij Wellness Centre De Thermen in Rosmalen aan het 
juiste adres. Het saunacomplex omvat onder meer sauna's, een whirlpool 
en zwembaden. Meerdere keren per dag vinden er opgietrituelen of löyly's 
plaats. Er worden dan etherische oliën en ijs op de saunakachel gegoten, 
waarna de saunameester een wappersessie met de handdoek geeft. Een ware 
sensatie voor lichaam en geest. Je kunt jezelf ook trakteren op een heerlijke 
hamam- of rasulbehandeling.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Wellness Centre De Thermen 
Rosmalen 

 Hoff van Hollantlaan  4  
 5243 SR  Rosmalen ( Nederland) 

 T + 31 (0)73 522 07 16  
 info@dethermen.nl 
 www.dethermen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Wellness Centre De Thermen Rosmalen in  Rosmalen
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 WELLNESS CENTRE 
DE THERMEN ROSMALEN

 ROSMALEN

 Ben je toe aan een ontspannend moment voor jezelf, weg van alle dagelijkse 
zorgen? Dan ben je bij Wellness Centre De Thermen in Rosmalen aan het 
juiste adres. Het saunacomplex omvat onder meer sauna's, een whirlpool 
en zwembaden. Meerdere keren per dag vinden er opgietrituelen of löyly's 
plaats. Er worden dan etherische oliën en ijs op de saunakachel gegoten, 
waarna de saunameester een wappersessie met de handdoek geeft. Een ware 
sensatie voor lichaam en geest. Je kunt jezelf ook trakteren op een heerlijke 
hamam- of rasulbehandeling.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Wellness Centre De Thermen 
Rosmalen 

 Hoff van Hollantlaan  4  
 5243 SR  Rosmalen ( Nederland) 

 T + 31 (0)73 522 07 16  
 info@dethermen.nl 
 www.dethermen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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 Thermen Goirle in  Goirle
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 THERMEN GOIRLE
 GOIRLE

 In het hart van Brabant vind je een oase van rust, met een zee van 
mogelijkheden zoals een hamam, zoutwaterbaden, een Turks-Romeins 
stoombad, een rosarium, een caldarium en subtropische zwembaden. Niet 
te vergeten zijn de diverse sauna's waaronder een Japanse mintsauna, een 
aufguss-sauna, een laconium, een kristalzoutsteensauna, een panoramasauna 
(met molenkachel) en een biosaunacabine. De accommodatie van Thermen 
Goirle is om bij weg te dromen. De saunacabines, de zwembaden, de ligweide, 
de schoonheidssalons en het restaurant versterken dat gevoel.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Thermen Goirle 
 De Schietberg  1  

 5051 NZ  Goirle ( Nederland) 
 T +31 (0)13 534 19 49  

 info@thermengoirle.com 
 www.thermengoirle.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije besteding t.w.v. 
79,90 euro om te delen

De waarde van de bon 
wordt in mindering 
gebracht op de rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Beauty & Wellness Trivium in  Etten-Leur
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 BEAUTY & WELLNESS TRIVIUM
 ETTEN-LEUR

 Beauty & Wellness Trivium is onderdeel van het Fletcher Trivium Hotel 
en herbergt een centrum van vijfhonderd vierkante meter. De Finse 
sauna's van 70°C en 90°C, het Turkse stoombad en de heerlijk warme 
infraroodstralers zijn pure verwennerij. Daarbovenop kun je in de Spa Capsule 
een hydrotherapie en -massage ondergaan. Je kunt natuurlijk ook lekker 
ontspannen in de relaxruimte of de voetbaden hun heilzame werk laten doen. 
Daarnaast vind je in het Spa Center een massagesalon, een scrubhoek, een 
turbo bruiner en een beautysalon.

 Badkleding: niet toegestaan, behalve op bad kledingdagen 
(meer info op de website www.wellnesstrivium.nl). 

Handdoeken, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Beauty & Wellness Trivium 
 Trivium  72  

 4873 LP  Etten-Leur ( Nederland) 
 T +31 (0)76 501 00 41  

 wellness@fletcherhoteltrivium.nl 
 www.wellnesstrivium.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije toegang tot alle 
saunafaciliteiten

• een vrij gebruik van 
scrubzout, douchegel en 
shampoo

• een rasulbehandeling met 
een kopje thee (40 min) 
OF een Fruity Peel Body 
Peeling (25 min)

• een muntje voor de 
zonnebank

• een cadeautje bij vertrek
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Beauty & Wellness Trivium in  Etten-Leur

147 

 BEAUTY & WELLNESS TRIVIUM
 ETTEN-LEUR

 Beauty & Wellness Trivium is onderdeel van het Fletcher Trivium Hotel 
en herbergt een centrum van vijfhonderd vierkante meter. De Finse 
sauna's van 70°C en 90°C, het Turkse stoombad en de heerlijk warme 
infraroodstralers zijn pure verwennerij. Daarbovenop kun je in de Spa Capsule 
een hydrotherapie en -massage ondergaan. Je kunt natuurlijk ook lekker 
ontspannen in de relaxruimte of de voetbaden hun heilzame werk laten doen. 
Daarnaast vind je in het Spa Center een massagesalon, een scrubhoek, een 
turbo bruiner en een beautysalon.

 Badkleding: niet toegestaan, behalve op bad kledingdagen 
(meer info op de website www.wellnesstrivium.nl). 

Handdoeken, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Beauty & Wellness Trivium 
 Trivium  72  

 4873 LP  Etten-Leur ( Nederland) 
 T +31 (0)76 501 00 41  

 wellness@fletcherhoteltrivium.nl 
 www.wellnesstrivium.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije toegang tot alle 
saunafaciliteiten

• een vrij gebruik van 
scrubzout, douchegel en 
shampoo

• een rasulbehandeling met 
een kopje thee (40 min) 
OF een Fruity Peel Body 
Peeling (25 min)

• een muntje voor de 
zonnebank

• een cadeautje bij vertrek
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 Wellnessresort Roosendaal - Vitae Wellnessresorts Thermen & Beauty in  Roosendaal
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 WELLNESSRESORT ROOSENDAAL
 ROOSENDAAL

 Als je voor Wellness Roosendaal kiest, weet je dat je goed zit voor een 
dagje pure ontspanning. Het sauna- en beautyresort is gelegen in het 
sport- en recreatiepark De Stok in Roosendaal en biedt een ruime waaier 
aan wellnessbelevenissen. Hoe een dagje Wellness Roosendaal eruitziet? 
Kom tot rust in de verschillende sauna's (kleurentherapie, infrarood, opgiet, 
panorama), verwen je voeten in het voetbad of geniet in het mint-stoombad. 
Afkoeling vind je in het binnen- en buitenzwembad of het dompelbad. Reinig 
je huid met een scrub- of rasulbeurt en rond af met een zonnebanksessie of 
gun jezelf een gezichtsbehandeling.

 Badkleding: niet toegelaten, behalve op donderdag. 
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 

Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Wellnessresort Roosendaal  
 De Stok  6  

 4703 SZ  Roosendaal ( Nederland) 
 T +31 (0)165 87 02 62  

 wellnessroosendaal@fitland.nl 
 www.wellnessroosendaal.nl 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een ontvangst met een 
welkomstdrankje

• een gebruik van alle 
saunafaciliteiten

• een rasul-kleibehandeling 
(40 min)

• een onbeperkt gebruik 
van douchegel, shampoo 
en scrubzout

• een deelname aan 
de opgietmomenten 
(meerdere keren per dag)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Vitality Beauty & Healthy Lifestyle in  Roosendaal
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 VITALITY BEAUTY & HEALTHY 
LIFESTYLE

 ROOSENDAAL

 Bij Vitality Beauty & Healthy Lifestyle staat de natuurlijke balans tussen 
innerlijke gezondheid en uiterlijke verzorging centraal. Berdina en haar 
ervaren team geven professioneel advies en begeleiden je om dit evenwicht 
te verkrijgen of te bewaren. Heb je een specifieke huid- of haarproblematiek, 
wil je ontsnappen aan de dagelijkse hectiek of wil je je gewoon in de watten 
laten leggen: bij Vitality Beauty & Healthy Lifestyle kan het allemaal. Je 
kunt hier ook terecht voor een detoxkuur, een manicure en pedicure, een 
massage, voedingsadvies en zoveel meer.

 Vitality Beauty & Healthy Lifestyle 
 Dijkcentrum  27-29  

 4706 LB  Roosendaal ( Nederland) 
 T +31 (0)16 55 55 54 9  

 Info@vitalityroosendaal.nl 
 www.vitalityroosendaal.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een schoonheidsbehan-
deling naar keuze t.w.v. 
79,90 euro om te delen

Opgelet: je kunt ook 
kiezen voor een duurdere 
behandeling. De waarde 
van de bon wordt dan in 
mindering gebracht op de 
totale rekening.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN

 

 Vitality Beauty & Healthy Lifestyle in  Roosendaal

149 

 VITALITY BEAUTY & HEALTHY 
LIFESTYLE

 ROOSENDAAL

 Bij Vitality Beauty & Healthy Lifestyle staat de natuurlijke balans tussen 
innerlijke gezondheid en uiterlijke verzorging centraal. Berdina en haar 
ervaren team geven professioneel advies en begeleiden je om dit evenwicht 
te verkrijgen of te bewaren. Heb je een specifieke huid- of haarproblematiek, 
wil je ontsnappen aan de dagelijkse hectiek of wil je je gewoon in de watten 
laten leggen: bij Vitality Beauty & Healthy Lifestyle kan het allemaal. Je 
kunt hier ook terecht voor een detoxkuur, een manicure en pedicure, een 
massage, voedingsadvies en zoveel meer.

 Vitality Beauty & Healthy Lifestyle 
 Dijkcentrum  27-29  

 4706 LB  Roosendaal ( Nederland) 
 T +31 (0)16 55 55 54 9  

 Info@vitalityroosendaal.nl 
 www.vitalityroosendaal.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een schoonheidsbehan-
deling naar keuze t.w.v. 
79,90 euro om te delen

Opgelet: je kunt ook 
kiezen voor een duurdere 
behandeling. De waarde 
van de bon wordt dan in 
mindering gebracht op de 
totale rekening.
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 Fonteyn Thermen in  Bergen op Zoom
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 FONTEYN THERMEN
 BERGEN OP ZOOM

 In Bergen op Zoom vind je Fonteyn Thermen, het wellnesscenter van Fletcher 
Hotel Stadspark. Beleven, ervaren en proeven staan er centraal. Fonteyn 
Thermen beschikt over acht behandelkamers voor beauty, body, massage en 
pakkingen, drie sauna's, een stoombad, belevingsdouches, een rustruimte en 
een binnen- en buitenzwembad. Uniek bij Fonteyn Thermen is het gebruik 
van de historische waterbron Stadsfonteyn. Hieruit vloeit puur en zuiver 
bronwater vol energie en mineralen. Het water heeft een medicinale werking 
en wordt gebruikt in de baden en tijdens de behandelingen.

 Badkleding: niet toegestaan, behalve op bad kledingdagen, 
meer informatie op www.fonteynthermen.nl. 

Handdoeken, badjas en slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Fletcher Hotel Stadspark - Fonteyn 
Thermen 

 Gertrudisboulevard  200  
 4615 MA  Bergen op Zoom ( Neder-

land) 
 T +31 (0)16 424 25 20  

 wellness@fletcherstadsparkhotel.nl 
 www.fonteynthermen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
wellness faciliteiten

• een fish spa-behandeling
• een maaltijdsalade
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Float en Massage Centrum Zeeland in  Vrouwenpolder
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 FLOAT EN MASSAGE 
CENTRUM ZEELAND

 VROUWENPOLDER

 Bij Float Center Zeeland kun je ervaren hoe geweldig het is om totaal te 
ontspannen en je volledig af te sluiten van de buitenwereld. Je drijft op 
ongeveer dertig centimeter speciaal zout water dat even warm is als je 
lichaamstemperatuur, terwijl je het gevoel krijgt dat je zweeft. Doordat de 
zwaartekracht wordt uitgeschakeld en magnesium wordt opgenomen via de 
huid kunnen je spieren helemaal ontspannen. Al 'zwevend' kun je luisteren 
naar zachte muziek. Wie wil kan ook eigen muziek meebrengen. Ook voor 
deugddoende massages ben je hier aan het juiste adres.

 Float en Massage Centrum Zeeland 
 Dorpsdijk  32D  

 4354 AD  Vrouwenpolder ( Neder-
land) 

 T +31 (0)118 310 121  
 info@floatcentrumzeeland.nl 
 www.floatcentrumzeeland.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een floatsessie (60 min)
• een koffie of thee
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Float en Massage Centrum Zeeland in  Vrouwenpolder
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 FLOAT EN MASSAGE 
CENTRUM ZEELAND

 VROUWENPOLDER

 Bij Float Center Zeeland kun je ervaren hoe geweldig het is om totaal te 
ontspannen en je volledig af te sluiten van de buitenwereld. Je drijft op 
ongeveer dertig centimeter speciaal zout water dat even warm is als je 
lichaamstemperatuur, terwijl je het gevoel krijgt dat je zweeft. Doordat de 
zwaartekracht wordt uitgeschakeld en magnesium wordt opgenomen via de 
huid kunnen je spieren helemaal ontspannen. Al 'zwevend' kun je luisteren 
naar zachte muziek. Wie wil kan ook eigen muziek meebrengen. Ook voor 
deugddoende massages ben je hier aan het juiste adres.

 Float en Massage Centrum Zeeland 
 Dorpsdijk  32D  

 4354 AD  Vrouwenpolder ( Neder-
land) 

 T +31 (0)118 310 121  
 info@floatcentrumzeeland.nl 
 www.floatcentrumzeeland.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een floatsessie (60 min)
• een koffie of thee
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 Hotel Het Raedthuys in  Sint-Maartensdijk 
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 HOTEL HET RAEDTHUYS
 SINT-MAARTENSDIJK 

 In Zeeland, in het pittoreske Sint-Maartensdijk, staat Hotel Het Raedthuys 
garant voor culinair genieten en stijlvol overnachten in het voormalige 
gemeentehuis van de stad. Met zijn meubilair en schilderijen uit de zestiende 
en zeventiende eeuw, ademt het historische pand nostalgie. Tegelijkertijd zijn 
de 29 luxueuze hotelkamers en -appartementen uitgerust met de modernste 
faciliteiten. De gastvrijheid en intieme sfeer die in Het Raedthuys heersen 
zijn hartverwarmend. Verder kun je in Het Raedthuys ook gebruikmaken 
van het schoonheidssalon en ontspannen in de prachtige spa en wellness.

Badkleding: naar keuze.

 Hotel Het Raedthuys 
 Markt  2  

 4695 CE  Sint-Maartensdijk ( 
Nederland) 

 T +31 (0)166 66 26 26  
 info@raedthuystholen.nl 
 www.raedthuystholen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een gebruik van de 
privéwellness (1u30)

• een gezichtsbehandeling 
(20 min) OF een 
ontspannings massage 
(30 min)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Schoonheidsinstituut Moment in  Zierikzee
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 SCHOONHEIDSINSTITUUT MOMENT
 ZIERIKZEE

 Nood aan een rustgevende pauze weg uit de dagelijkse hectiek? De naam 
van het schoonheidsinstituut zegt het al: hier krijg je een moment alleen voor 
jezelf. Bij schoonheidsinstituut Moment, gelegen in het stadje Zierikzee, 
krijgen jij en je huid een echte boost. Je kunt er terecht voor ontspannende 
schoonheidsbehandelingen: gezichtsbehandelingen, lichaamsbehandelingen, 
make-up, manicure, permanent ontharen en meer. Je wordt er helemaal 
verwend met producten van het merk Sothys, dat garant staat voor zijn 
doeltreffendheid, kwaliteit en authenticiteit. In het schoonheidsinstituut 
Moment staat genieten voorop en kom je vol energie en stralend buiten.

 Schoonheidsinstituut Moment 
 Hoofdpoortstraat  3  

 4301 AR  Zierikzee ( Nederland) 
 T +31 (0)6 15 58 74 19  

 info@schoonheidsinstituutmoment.nl 
 www.schoonheidsinstituutmoment.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een behandeling t.w.v. 
79,90 euro om te delen

Als je een duurdere 
behandeling wenst, kun je 
ter plaatse het resterende 
bedrag bijbetalen.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Schoonheidsinstituut Moment in  Zierikzee
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 SCHOONHEIDSINSTITUUT MOMENT
 ZIERIKZEE

 Nood aan een rustgevende pauze weg uit de dagelijkse hectiek? De naam 
van het schoonheidsinstituut zegt het al: hier krijg je een moment alleen voor 
jezelf. Bij schoonheidsinstituut Moment, gelegen in het stadje Zierikzee, 
krijgen jij en je huid een echte boost. Je kunt er terecht voor ontspannende 
schoonheidsbehandelingen: gezichtsbehandelingen, lichaamsbehandelingen, 
make-up, manicure, permanent ontharen en meer. Je wordt er helemaal 
verwend met producten van het merk Sothys, dat garant staat voor zijn 
doeltreffendheid, kwaliteit en authenticiteit. In het schoonheidsinstituut 
Moment staat genieten voorop en kom je vol energie en stralend buiten.

 Schoonheidsinstituut Moment 
 Hoofdpoortstraat  3  

 4301 AR  Zierikzee ( Nederland) 
 T +31 (0)6 15 58 74 19  

 info@schoonheidsinstituutmoment.nl 
 www.schoonheidsinstituutmoment.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een behandeling t.w.v. 
79,90 euro om te delen

Als je een duurdere 
behandeling wenst, kun je 
ter plaatse het resterende 
bedrag bijbetalen.
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 Wellnessresort Goes in  Goes
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 WELLNESSRESORT GOES
 GOES

 Het exclusieve sauna- en beautyresort Wellness Goes is gelegen in het 
hart van Zeeland. De gezonde Zeeuwse lucht, de luxueuze saunafaciliteiten 
en de fantastische locatie maken dit een bijzondere plek. Een bezoek aan 
Wellness Goes belooft dan ook een onvergetelijke belevenis in een wereld 
vol luxe, wellness en ontspanning te worden. In het wellnessgedeelte vind je 
onder meer een kleuren- en geurensauna, een opgietsauna, een binnen- en 
buitenzwembad, een jacuzzi en een een rasul. Geniet van diverse beauty-
behandelingen of ontdek de belevingstuin met ligweide en buitenterras.

 Opgelet: één keer per maand op donderdag is het ladies only. 
Badkleding: niet toegelaten, behalve op dinsdag (badkleding-mag-dag). 

Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren. 
Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Wellnessresort Goes 
 Geldeloozepad  7  

 4463 AJ  Goes ( Nederland) 
 T +31 (0)113 223 505  

 wellnessgoes@vitaewellnessresorts.nl 
 www.wellnessgoes.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een ontvangst met een 
welkomstdrankje

• een gebruik van alle 
saunafaciliteiten

• een rasul-kleibehandeling 
(40 min)

• een onbeperkt gebruik 
van douchegel, shampoo 
en scrubzout

• een deelname aan 
de opgietmomenten 
(meerdere keren per dag)
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WETTELIJKE VERMELDINGEN

Smartbox Group Limited (hierna: het “Bedrijf”), een vennootschap naar lers recht en met hoofdkwartier in Joyce’s Court, Block A, 
Talbot Street, Dublin 1 – D01 FV59 – Ierland, geregistreerd nummer 463 103, met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de 
verzekeringsmaatschappij HISCOX, publiceert onder verschillende vormen (fysiek of digitaal) Belevenisbonnen onder het merk 
Bongo en treedt als gevolmachtigde op in naam en voor rekening van haar Partners die Diensten aanbieden middels de 
Belevenisbonnen. 

Deze verkorte versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is een integraal onderdeel van de Algemene verkoops- en 
gebruiksvoorwaarden van het Bedrijf zoals weergegeven op de website www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden.

De op de website en in de brochure getoonde foto’s zijn enkel ter illustratie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
Gedeeltelijke of volledige reproducties zijn streng verboden.

Het Bedrijf besteedt de nodige aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij 
naar ons specifiek Beleid op de website www.bongo.be/nl.

WAT HOUDT DE BELEVENISBON PRECIES IN?

1. De Voucher heeft geen nominale waarde en geeft recht op één Dienst die je kunt kiezen uit de diverse genoemde Diensten die 
deel uitmaken van de Belevenisbon. Deze lijst is te raadplegen onder de rubriek Belevenisbonnen op de website www.bongo.be of via 
de mobiele Bongo-applicatie. De waarde van de Dienst kan afwijken van de verkoopprijs van de Belevenisbon.

2. De inhoud en omvang van de Diensten en de lijst met Partners behorend bij de Belevenisbonnen zijn onderhevig aan wijzigingen. 
Het Bedrijf verplicht zich deze gegevens regelmatig bij te werken en Begunstigden alternatieve oplossingen aan te bieden.

HOE REGISTREER JE EEN BELEVENISBON?

3. Om volop te profiteren van jouw Belevenisbon, adviseren wij je zo snel mogelijk naar de website www.bongo.be of naar de mobiele 
applicatie van Bongo te gaan en hier een account aan te maken en je Voucher te registreren. Zodra je bent ingeschreven, kun je de 
geldigheidsdatum van de Voucher en de registrering controleren, je gratis verzekeren tegen verlies en diefstal en de door jou gekozen 
Dienst reserveren. 

4. Bij problemen met de activering wordt je een aankoopbewijs gevraagd.

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN



WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN HET RESERVEREN EN LEVEREN VAN DIENSTEN?

5. De Voucher is de hele week (inclusief het weekend) geldig en afhankelijk van de beschikbaarheid, de openingsdagen en -tijden van 
de Partner. Gezien de vele aanvragen voor reserveringen tijdens het weekend, de vakantieperiodes en het hoogseizoen wordt je ten 
zeerste aanbevolen de gekozen Dienst zo snel mogelijk te reserveren. 

6. De reservering van een Dienst is per gekozen Partner verschillend:

• Via het online-reserveringssysteem van het Bedrijf - onderworpen aan de algemene reserveringsvoorwaarden van het Bedrijf 
(www.bongo.be/nl/reserveringsvoorwaarden).

• Rechtstreeks bij de Partner - onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de betreffende Partner (zie de algemene 
voorwaarden van de Partner).

De uitvoering van de Dienst is altijd onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de gekozen Partner.

7. De levering van een Dienst vindt plaats na controle door het Bedrijf of door de Partner van de status van de Voucher en is alleen 
mogelijk op vertoon van:

• Voor elke Dienst gereserveerd via het reserveringssysteem van het Bedrijf: de bevestigingsmail van de reservering en de originele 
Voucher of de per mail ontvangen Voucher voor E-Bongo’s.

• Voor elke Dienst rechtstreeks gereserveerd bij de Partner: de originele Voucher of de per mail ontvangen Voucher voor 
E-Bongo’s.

8. Indien een Dienst een maaltijd omvat, dan is het menu ervan voorafgaand afgesproken door de Partner en het Bedrijf. 
Tenzij anders vermeld door de Partner, is het derhalve niet mogelijk te kiezen uit het à-la-cartemenu van het restaurant.

9. De Diensten die alcoholische dranken bevatten zijn niet toegankelijk voor Begunstigden onder de 16 of 18 jaar, afhankelijk van de 
geleverde alcoholische drank, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Overmatig alcoholgebruik kan de gezondheid 
schaden. Met mate te consumeren.

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN HET OMRUILEN VAN BELEVENISBONNEN?

10. Tijdens de geldigheidsduur kan de Belevenisbon worden geruild volgens de voorwaarden die te raadplegen zijn op 
www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/. Belevenisbonnen komen in geen geval in aanmerking voor terugbetaling.



De (merk)namen en logo’s genoemd in deze brochure zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn uitsluitend ter 
informatie.

ONTWERP EN UITVOERING: Lonsdale
FOTOCREDITS: Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

WAT VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF?

11. Als gevolmachtigde kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de verleende Dienst die (afgezien van 
toeristische pakketten) geheel onder de verantwoordelijkheid van de Partner valt. Het Bedrijf kan alleen aansprakelijk worden gesteld 
voor feiten die door zijn eigen toedoen worden veroorzaakt.

12. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik of frauduleus gebruik door een derde van vertrouwelijke nummers 
op uw Voucher en op de achterkant van de Bongo-bon.

13. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een vordering van een Koper en/of Begunstigde naar 
aanleiding van een aankoop van een Belevenisbon buiten het erkende distributienetwerk (met name via een particulier of via 
wederverkoop-websites tussen particulieren).

14. De distributeurs, zoals grote winkelcentra, die de Belevenisbonnen in naam en voor rekening van het Bedrijf verkopen, 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van de daarin opgenomen Diensten.

15. Voor meer informatie kunt u onze volledige verkoopvoorwaarden raadplegen op www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/ 
of onze rubriek veelgestelde vragen op www.bongo.be/nl/veelgestelde-vragen. 
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1 TOT 2 UUR DURENDE BEHANDELING
Gelaatsverzorging, massage, sauna met extra’s …
2 personen
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1600 wellnessbehandelingen om te ontdekken
De meest actuele selectie van partneraanbiedingen vind je altijd op de Bongo-app en op bongo.be

1  Kies je belevenis via de Bongo-app of op bongo.be   2  Reserveer rechtstreeks bij de partner van je keuze   3  Overhandig je voucher

In deze belevenisbon is een uitreksel van de algemene voorwaarden inbegrepen. Bij niet-geactiveerde bonnen is een aankoopbewijs van de bon nodig om die te activeren. Het aantal en de lijst van partners 
kan veranderen tijdens de geldigheidsperiode van de belevenisbon. Internetconnectie is nodig om dit product te gebruiken. Alcoholmisbruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet met mate.

*Zie algemene voorwaarden op bongo.be **Vanaf de aankoopdatum.

2 JAAR GELDIG**

HERNIEUWBAAR*

GRATIS EN 
ONBEPERKT 
OMRUILEN*

GARANTIE 
BIJ VERLIES 

EN DIEFSTAL*

 • SPANJE: 1000 keuzes
 • NEDERLAND: 100 keuzes

 • FRANKRIJK: 300 keuzes

Partners die voortdurend geselecteerd en 
geëvalueerd worden.

Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen.

Gratis* omruiling via internet, in amper 3 kliks.
Keuze uit meer dan 100.000 belevenissen.

Je belevenisbon op jouw smartphone om je belevenis te 
ontdekken, te kiezen, om te ruilen en te beleven én om op de 
hoogte te blijven van het meest actuele aanbod.

BONGO, ZO MAKKELIJK!

NIEUW

B NOG MAKKELIJKER MET DE BONGO-APP!

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN
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