




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.

BELEVENISBON

NR 1
IN BELGIË*



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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:22: updated from admin5/3/2019 10:31:26: main_photo changed

6/05/2019 10:03:52: updated from admin

 Villa Aqua in  Oostende

1 

 VILLA AQUA
 OOSTENDE

 Net buiten het centrum van Oostende vind je Villa Aqua, een wellnesscomplex met 
beautycentrum, bistro en gratis parking. In het thermen gedeelte heb je de keuze uit 
maar liefst zes sauna's. In een aangename sfeer kun je verder ook genieten van een 
stoombad, een whirlpool, een cocooningbad en een verwarmd buitenzwembad met 
ligweide. Dit is ook een ideale plaats om naturistisch te zonnen. In het beautycentrum 
kunnen zowel mannen als vrouwen genieten van een behandeling, individueel of samen 
in de duomassagecabines.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Gebruik van badjas en slippers is verplicht. 
Badjas verplicht in de rustruimte en bistro.

 Villa Aqua 
 Pensjagersstraat  28  

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

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels

 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 ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:22: updated from admin5/3/2019 10:31:26: main_photo changed

6/05/2019 10:03:52: updated from admin

 Villa Aqua in  Oostende

1 

 VILLA AQUA
 OOSTENDE

 Net buiten het centrum van Oostende vind je Villa Aqua, een wellnesscomplex met 
beautycentrum, bistro en gratis parking. In het thermen gedeelte heb je de keuze uit 
maar liefst zes sauna's. In een aangename sfeer kun je verder ook genieten van een 
stoombad, een whirlpool, een cocooningbad en een verwarmd buitenzwembad met 
ligweide. Dit is ook een ideale plaats om naturistisch te zonnen. In het beautycentrum 
kunnen zowel mannen als vrouwen genieten van een behandeling, individueel of samen 
in de duomassagecabines.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Gebruik van badjas en slippers is verplicht. 
Badjas verplicht in de rustruimte en bistro.

 Villa Aqua 
 Pensjagersstraat  28  

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

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels

 V
LA

A
N

D
ER

EN

 New partner added
30/04/2019 15:22:22: updated from admin5/3/2019 10:30:26: main_photo changed

6/05/2019 10:03:52: updated from admin

 Caldare in  Torhout

2 

 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. Laat je verrassen door de verschillende sauna's, het stoombad, het 
verwarmde binnenzwembad met jetstreams, de jacuzzi en geniet van de dagelijkse 
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: niet toegelaten. 
Badjas verplicht in de rustruimte.

 Caldare 
 Zwevezelestraat  90  

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

 info@caldare.be 
 www.caldare.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een verse vruchten-
smoothie

 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 ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:22: updated from admin5/3/2019 10:21:27: main_photo changed

6/05/2019 10:03:52: updated from admin

 Thermen R in  Roeselare

3 

 THERMEN R
 ROESEL ARE

 Ontspannen is een kunst waarbij behalve het lichaam ook de geest gereinigd wordt. 
Bij Thermen R verstaan ze die kunst als geen ander en streven ze naar de beleving 
van het nu-moment, waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. Thermen R is een 
van de mooiste complexen van België. Op tienduizend vierkante meter vind je niet 
minder dan zes verschillende sauna's, baden, een scrubhut, rustruimtes, een ligweide 
met strand, een bistro waar je lekker kunt eten, een binnen- en buitenzwembad, een 
jacuzzi en nog veel meer. Genieten schrijven ze hier terecht met een hoofdletter.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Badjas en slippers verplicht 
in de eet- en rustruimtes.

 Thermen R 
 Kaasterstraat  44  
 8800  Roeselare 

 T +32 (0)51 23 23 23  
 info@thermenr.be 
 www.thermenr.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels

 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 ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:22: updated from admin5/3/2019 10:21:27: main_photo changed

6/05/2019 10:03:52: updated from admin

 Thermen R in  Roeselare

3 

 THERMEN R
 ROESEL ARE

 Ontspannen is een kunst waarbij behalve het lichaam ook de geest gereinigd wordt. 
Bij Thermen R verstaan ze die kunst als geen ander en streven ze naar de beleving 
van het nu-moment, waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. Thermen R is een 
van de mooiste complexen van België. Op tienduizend vierkante meter vind je niet 
minder dan zes verschillende sauna's, baden, een scrubhut, rustruimtes, een ligweide 
met strand, een bistro waar je lekker kunt eten, een binnen- en buitenzwembad, een 
jacuzzi en nog veel meer. Genieten schrijven ze hier terecht met een hoofdletter.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Badjas en slippers verplicht 
in de eet- en rustruimtes.

 Thermen R 
 Kaasterstraat  44  
 8800  Roeselare 

 T +32 (0)51 23 23 23  
 info@thermenr.be 
 www.thermenr.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels

 V
LA

A
N

D
ER

EN

 New partner added
30/04/2019 15:22:22: updated from admin5/3/2019 10:32:8: main_photo changed

6/05/2019 10:03:53: updated from admin

 Yanko Wellness & Beauty in  Astene

4 

 YANKO WELLNESS & BEAUTY
 ASTENE

 Ontsnappen aan de alledaagse drukte? Een lekker relaxed dagje inlassen? Het uitge-
lezen adres daarvoor is Yanko Wellness & Beauty in Astene, nabij Deinze. In de sauna, 
de hamam, de jacuzzi en het zwembad ontspan je op je eigen tempo. Het centrum is 
modern en strak ingericht. In de bistro kun je een lekkere en gezonde maaltijd krijgen. 
De schoonheidsspecialisten van Yanko Wellness & Beauty hebben allemaal hun sporen 
verdiend en zorgen voor heerlijke verwenmomenten met topproducten. Ze staan 
garant voor een exclusief moment van puur genieten. Massages, scrubs, peelings en 
andere behandelingen: bij hen ben je in goede handen. Na de behandelingen en een 
bezoek aan de thermen straalt je huid als nooit tevoren.

 Badkleding: verplicht.  Yanko Wellness & Beauty 
 Emiel Clauslaan  87A  

 9800  Astene 
 T +32 (0)9 380 84 20  

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

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
publieke sauna- en 
thermen faciliteiten

• een glaasje bubbels

 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 ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:22: updated from admin5/6/2019 9:11:51: main_photo changed

6/05/2019 10:03:53: updated from admin

 Asanti in  Destelbergen

5 

 ASANTI
 DESTELBERGEN

 Bij Thermen 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. Na de sauna is het aangenaam om een duikje 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. Je kunt hier ook terecht voor tal van deugddoende massages 
en schoonheidsbehandelingen.

 Badkleding: niet toegelaten.  Asanti 
 Damvalleistraat  31  

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

 info@asanti.be 
 www.asanti.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels

 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 ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:22: updated from admin5/6/2019 9:11:51: main_photo changed

6/05/2019 10:03:53: updated from admin

 Asanti in  Destelbergen

5 

 ASANTI
 DESTELBERGEN

 Bij Thermen 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. Na de sauna is het aangenaam om een duikje 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. Je kunt hier ook terecht voor tal van deugddoende massages 
en schoonheidsbehandelingen.

 Badkleding: niet toegelaten.  Asanti 
 Damvalleistraat  31  

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

 info@asanti.be 
 www.asanti.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels

 V
LA

A
N

D
ER

EN

 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:13:16: main_photo changed

6/05/2019 10:03:53: updated from admin

 Thermen Katara in  Belsele

6 

 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 voorop-
gesteld. Op niet minder dan tienduizend vierkante meter vindt iedereen er saunaplezier 
op zijn 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 toegelaten behalve 
op woensdag, dan is het badpakkendag.

 Thermen Katara 
 Nieuwe Baan  66  

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

 info@katara.be 
 www.katara.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels

 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 ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:15:20: main_photo changed

6/05/2019 10:03:53: updated from admin

 Sauna & Beauty De Dijk in  Dendermonde

7 

 SAUNA & BEAUTY DE DIJK
 DENDERMONDE

 Aan de oevers van de Schelde in Dendermonde ligt Sauna & Beauty De Dijk, een 
oase van groen aan de grens van een waardevol natuurgebied. De sfeer in het sauna-
complex is vriendelijk en ongedwongen en de omgeving straalt rust uit. Kortom: hier 
vind je echt alles voor een heerlijk dagje ontstressen. Het centrum 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 kelo-infraroodcabine. Voor de liefhebbers is er 
ook een stoombad. In het beauty gedeelte kun je je lekker laten verwennen met allerlei 
lichaamsbehandelingen en massages.

 Badkleding: niet toegelaten met uitzondering 
van donderdag, dan is badkleding verplicht.

 Sauna & Beauty De Dijk 
 Sint-Onolfsdijk  6a 

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

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

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot 
de sauna- en 
thermenfaciliteiten

• gebruik van douchegel en 
scrubzout

• een glaasje bubbels

 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 ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:15:20: main_photo changed

6/05/2019 10:03:53: updated from admin

 Sauna & Beauty De Dijk in  Dendermonde

7 

 SAUNA & BEAUTY DE DIJK
 DENDERMONDE

 Aan de oevers van de Schelde in Dendermonde ligt Sauna & Beauty De Dijk, een 
oase van groen aan de grens van een waardevol natuurgebied. De sfeer in het sauna-
complex is vriendelijk en ongedwongen en de omgeving straalt rust uit. Kortom: hier 
vind je echt alles voor een heerlijk dagje ontstressen. Het centrum 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 kelo-infraroodcabine. Voor de liefhebbers is er 
ook een stoombad. In het beauty gedeelte kun je je lekker laten verwennen met allerlei 
lichaamsbehandelingen en massages.

 Badkleding: niet toegelaten met uitzondering 
van donderdag, dan is badkleding verplicht.

 Sauna & Beauty De Dijk 
 Sint-Onolfsdijk  6a 

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

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

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot 
de sauna- en 
thermenfaciliteiten

• gebruik van douchegel en 
scrubzout

• een glaasje bubbels

 V
LA

A
N

D
ER

EN

 New partner added
30/04/2019 15:22:22: updated from admin5/6/2019 9:12:52: main_photo changed

6/05/2019 10:03:53: updated from admin

 Souks & Sauna in  Meerbeke-Ninove

8 

 SOUKS & SAUNA
 MEERBEKE-NINOVE

 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 een hamam, een warm voetenbad, een caldarium, een koud doorloopbad, een 
whirlpool, rustruimtes met open haard, een verwarmd zwembad en een 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: niet toegelaten, 
met uitzondering van dinsdag 

(en woensdag tijdens de vakanties). 
Shorts zijn niet toe gelaten.

 Souks & Sauna 
 Sint-Pietersstraat  16  

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

 info@souksensauna.be 
 www.souksensauna.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en thermenlandschap

• een citrus drankje
• vrij gebruik van scrubgel
• een mandje tortillachips 

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:16:36: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Sauna Espace in  Kalmthout

9 

 SAUNA ESPACE
 KALMTHOUT

 Midden in het groen van natuurreservaat De Kalmthoutse Heide ligt familiesauna 
Espace. Bij Sauna Espace hebben ze een uitgebreide keuze aan sauna's. De infrarood-
sauna biedt een panoramisch uitzicht op de tuin. Daarnaast zijn er nog verschillende 
sauna's: een rustige sauna (75°C), een biosauna met kleurenlampen (85°C) en een 
blokhutsauna (95°C). Na een saunabeurt of een Turks stoombad koel je je lichaam 
af in het koude dompelbad of de zwembaden. Verder is er een rustruimte en een 
relaxruimte voorzien. In de zomer staat de ganse tuin tot je beschikking. In de taverne 
is het gezellig vertoeven met een hapje en een drankje.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken: gebruik is inbegrepen.

 Sauna Espace 
 Putsesteenweg  52  
 2920  Kalmthout 

 T +32 (0)3 644 14 15  
 saunaespace@gmail.com 

 www.sauna-espace.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:16:36: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Sauna Espace in  Kalmthout

9 

 SAUNA ESPACE
 KALMTHOUT

 Midden in het groen van natuurreservaat De Kalmthoutse Heide ligt familiesauna 
Espace. Bij Sauna Espace hebben ze een uitgebreide keuze aan sauna's. De infrarood-
sauna biedt een panoramisch uitzicht op de tuin. Daarnaast zijn er nog verschillende 
sauna's: een rustige sauna (75°C), een biosauna met kleurenlampen (85°C) en een 
blokhutsauna (95°C). Na een saunabeurt of een Turks stoombad koel je je lichaam 
af in het koude dompelbad of de zwembaden. Verder is er een rustruimte en een 
relaxruimte voorzien. In de zomer staat de ganse tuin tot je beschikking. In de taverne 
is het gezellig vertoeven met een hapje en een drankje.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Handdoeken: gebruik is inbegrepen.

 Sauna Espace 
 Putsesteenweg  52  
 2920  Kalmthout 

 T +32 (0)3 644 14 15  
 saunaespace@gmail.com 

 www.sauna-espace.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:18:20: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Saunatopia in  Edegem

10 

 SAUNATOPIA
 EDEGEM

 Bij Saunatopia in Edegem vind je 5000 vierkante meter aan wellnessfaciliteiten. Je 
kunt hier heerlijk uitzweten in maar liefst zeven sauna's en stoombaden. Dagelijks zijn 
er diverse opgietsessies. Na je saunabeurt nodigen verschillende relaxbaden je uit: er 
is een groot bad met jetstream en massagestralen, een binnen- en buitenwhirlpool, 
een binnen- en buitenzwembad, doorloopbaden en een kruidenbad. Je kunt ook zalig 
wegdromen op de waterbedden of bij de open haard. Bij mooi weer is het dan weer 
heerlijk toeven op het prachtige dakterras of in de tuin. Een spabehandeling maakt 
je dag helemaal compleet.

 Badkleding: niet toegelaten met uitzondering 
van dinsdag, dan is badkleding verplicht.

 Saunatopia 
 Mechelsesteenweg  154  

 2650  Edegem 
 T +32 (0)3 454 55 66  

 info@fitopia.be 
 www.saunatopia.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:18:49: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Wellness & Sauna Resort Molenhoeve in  Broechem

11 

 WELLNESS & SAUNA RESORT 
MOLENHOEVE

 BROECHEM

 Wellness & Sauna Resort Molenhoeve is de ideale plek om te onthaasten, je ziel te 
regenereren en je lichaam te zuiveren. De dagelijks aangeboden opgietsessies zijn van 
topniveau en worden uitgevoerd met honderd procent zuivere etherische olie. Na elke 
sessie krijg je een gratis oppeppertje. Ook de Ice Cave zorgt voor de nodige afkoeling na 
een opgietritueel. In de infraroodcabine geniet je dan weer van de perfecte infraroodstra-
ling terwijl je languit op de banken ligt. De chillroom staat garant voor een moment voor 
jezelf. Het loungesalon met open haard nodigt dan weer uit voor een gezellige babbel. In de 
zomerperiode kun je achteraan in de tuin luieren in de hangmatten tussen de lindebomen.

 Opgelet: voor een hele dag toegang 
betaal je een supplement van 4 euro per 

persoon aan de receptie van De Molenhoeve. 
Badkleding: niet toegelaten. Gebruik van 
badjas, handdoek en slippers is verplicht.

 Wellness & Sauna Resort 
Molenhoeve 

 Van den Nestlaan  132  
 2520  Broechem 

 T +32 (0)3 475 10 90  
 info@molenhoeve.com 
 www.molenhoeve.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verwelkoming met 
een glaasje bubbels

• een vrije toegang 
tot de sauna- en 
thermenfaciliteiten (van 
10.30 tot 16.30 uur OF van 
16.30 uur tot sluitingstijd)

• deelname aan de exclusieve 
Soundhealing Therapy in de 
loftsauna om 11 uur (niet op 
zaterdag en zondag)

• deelname aan de 
verschillende opgietsessies in 
de loftsauna, met een gratis 
oppeppertje na elke sessie
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:18:49: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Wellness & Sauna Resort Molenhoeve in  Broechem

11 

 WELLNESS & SAUNA RESORT 
MOLENHOEVE

 BROECHEM

 Wellness & Sauna Resort Molenhoeve is de ideale plek om te onthaasten, je ziel te 
regenereren en je lichaam te zuiveren. De dagelijks aangeboden opgietsessies zijn van 
topniveau en worden uitgevoerd met honderd procent zuivere etherische olie. Na elke 
sessie krijg je een gratis oppeppertje. Ook de Ice Cave zorgt voor de nodige afkoeling na 
een opgietritueel. In de infraroodcabine geniet je dan weer van de perfecte infraroodstra-
ling terwijl je languit op de banken ligt. De chillroom staat garant voor een moment voor 
jezelf. Het loungesalon met open haard nodigt dan weer uit voor een gezellige babbel. In de 
zomerperiode kun je achteraan in de tuin luieren in de hangmatten tussen de lindebomen.

 Opgelet: voor een hele dag toegang 
betaal je een supplement van 4 euro per 

persoon aan de receptie van De Molenhoeve. 
Badkleding: niet toegelaten. Gebruik van 
badjas, handdoek en slippers is verplicht.

 Wellness & Sauna Resort 
Molenhoeve 

 Van den Nestlaan  132  
 2520  Broechem 

 T +32 (0)3 475 10 90  
 info@molenhoeve.com 
 www.molenhoeve.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een verwelkoming met 
een glaasje bubbels

• een vrije toegang 
tot de sauna- en 
thermenfaciliteiten (van 
10.30 tot 16.30 uur OF van 
16.30 uur tot sluitingstijd)

• deelname aan de exclusieve 
Soundhealing Therapy in de 
loftsauna om 11 uur (niet op 
zaterdag en zondag)

• deelname aan de 
verschillende opgietsessies in 
de loftsauna, met een gratis 
oppeppertje na elke sessie
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 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:27:50: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 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 waaronder een steensauna, een biosauna en een panora-
masauna 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.

 Badkleding: niet toegelaten.  Aquarein 
 Herentalsesteenweg  2  
 2280  Grobbendonk 

 T +32 (0)14 50 75 75  
 info@aquarein.be 
 www.aquarein.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een deelname aan de 
opgietsessies

• gebruik van shampoo, 
douchegel en scrubzout

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin5/6/2019 9:30:38: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Sauna Gidwi in  Grobbendonk

13 

 SAUNA GIDWI
 GROBBENDONK

 Het team van Sauna Gidwi wenst je een aangenaam verblijf in de volledig vernieuw-
de zaak. Relaxatie, ontspanning en wellness staan hier centraal. Geniet van een 
hapje en een drankje in de gezellige loungebar en laat je verwennen in het nieuwe 
wellness gedeelte. Beleef een wereld van magie in de unieke kelodromesauna. De er-
varen Dirk van Offel, drievoudig wereldkampioen saunameester, en zijn team laten 
je genieten van een onvergetelijke opgietsessie. Hiervoor worden alleen honderd 
 procent etherische oliën gebruikt. Sauna Gidwi staat garant voor een volledige dag 
ontspannen en genieten!

 Badkleding: niet toegelaten.  Sauna Gidwi 
 Floris Primsstraat  1  
 2280  Grobbendonk 
 T +32 (0)14 51 32 30  

 info@gidwi.be 
 www.gidwi.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels
• een toast met gerookte 

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin5/6/2019 9:30:38: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Sauna Gidwi in  Grobbendonk

13 

 SAUNA GIDWI
 GROBBENDONK

 Het team van Sauna Gidwi wenst je een aangenaam verblijf in de volledig vernieuw-
de zaak. Relaxatie, ontspanning en wellness staan hier centraal. Geniet van een 
hapje en een drankje in de gezellige loungebar en laat je verwennen in het nieuwe 
wellness gedeelte. Beleef een wereld van magie in de unieke kelodromesauna. De er-
varen Dirk van Offel, drievoudig wereldkampioen saunameester, en zijn team laten 
je genieten van een onvergetelijke opgietsessie. Hiervoor worden alleen honderd 
 procent etherische oliën gebruikt. Sauna Gidwi staat garant voor een volledige dag 
ontspannen en genieten!

 Badkleding: niet toegelaten.  Sauna Gidwi 
 Floris Primsstraat  1  
 2280  Grobbendonk 
 T +32 (0)14 51 32 30  

 info@gidwi.be 
 www.gidwi.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels
• een toast met gerookte 

zalm
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 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin5/6/2019 9:32:4: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Sauna Wellness Hezemeer in  Laakdal
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 SAUNA WELLNESS HEZEMEER
 L AAKDAL

 Sauna Wellness Hezemeer, verkozen tot mooiste wellness van België, ligt in de bosrijke 
omgeving van de Antwerpse Kempen. Je vindt er rust, wellness, natuur en cultuur. 
Hezemeer biedt je negen verschillende sauna's, met onder meer de Eventsauna, 
waar je dagelijks verwend wordt met bijzondere opgietsessies. Het beautycentrum 
beschikt over zeven multifunctionele cabines waar het professionele beautyteam een 
uitgebreid gamma aan massages, behandelingen en producten aanbiedt. 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.

 Badkleding: niet toegelaten.  Sauna Wellness Hezemeer 
 Hezemeer  14  
 2430  Laakdal 

 T +32 (0)14 86 79 52  
 info@hezemeer.be 
 www.hezemeer.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels 
OF fruitsap

• gebruik van shampoo, 
douchegel, scrubzout

• deelname aan de opgiet-
sessies in de Eventsauna
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:20:7: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Thermen Mineraal in  Rijmenam

15 

 THERMEN MINERAAL
 RIJMENAM

 Thermen Mineraal staat voor een ruime keuze aan thermenplezier met super-
faciliteiten. Het is er aangenaam vertoeven met een binnenzwembad (24°C), een 
verwarmd buitenzwembad (32°C), een grote ligweide, een biosauna, een panorama-
sauna, een Finse blokhut, een grote keloblokhutsauna met houtvuur, een Himalayagrot 
gebouwd met zoutblokken, een nieuw evenementgedeelte waar je dagelijks kunt 
genieten van de vele opgietsessies, een infraroodsauna, een blu-ray-nature-sauna, 
dompel baden, een groot Turks stoombad met mozaïek, waarin je languit kunt genieten 
van de heerlijke geuren, wisseldoorstapbaden en vier whirlpools.

 Badkleding: niet toegelaten.
Badjas is verplicht in de ontspanningsruimtes.

 Thermen Mineraal 
 Weynesbaan  34  
 2820  Rijmenam 

 T +32 (0)15 51 57 57  
 info@mineraal.be 
 www.mineraal.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:23: updated from admin5/6/2019 9:20:7: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Thermen Mineraal in  Rijmenam

15 

 THERMEN MINERAAL
 RIJMENAM

 Thermen Mineraal staat voor een ruime keuze aan thermenplezier met super-
faciliteiten. Het is er aangenaam vertoeven met een binnenzwembad (24°C), een 
verwarmd buitenzwembad (32°C), een grote ligweide, een biosauna, een panorama-
sauna, een Finse blokhut, een grote keloblokhutsauna met houtvuur, een Himalayagrot 
gebouwd met zoutblokken, een nieuw evenementgedeelte waar je dagelijks kunt 
genieten van de vele opgietsessies, een infraroodsauna, een blu-ray-nature-sauna, 
dompel baden, een groot Turks stoombad met mozaïek, waarin je languit kunt genieten 
van de heerlijke geuren, wisseldoorstapbaden en vier whirlpools.

 Badkleding: niet toegelaten.
Badjas is verplicht in de ontspanningsruimtes.

 Thermen Mineraal 
 Weynesbaan  34  
 2820  Rijmenam 

 T +32 (0)15 51 57 57  
 info@mineraal.be 
 www.mineraal.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:25: updated from admin5/6/2019 9:33:17: main_photo changed

6/05/2019 10:03:55: updated from admin

 Aquatron Thermen in  Zepperen
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 AQUATRON THERMEN
 ZEPPEREN

 Midden in de Haspengouwse fruitstreek laat Aquatron Thermen je in een gezellige 
sfeer kennismaken met de weldaad van thermen, sauna en verwendagen. Saunalief-
hebbers kunnen genieten van een binnenzwembad, een buitenzwembad, binnen- en 
buitensauna's, een Turks stoombad, een ligweide, een infraroodsauna, dompelbaden, 
bubbelbaden, een watervaldouche en nog veel meer. In de gezellige relaxruimte in 
oude hoevestijl kun je genieten van gezonde slaatjes, stevige schotels of kleine snacks. 
Onthaasten en chillen kan In de Tree Lounge. Ook op zomerse dagen is Aquatron 
top. Maak kennis met de tuin, de buitenlounge, het zonneterras en de ligweide. In het 
wellnesscenter biedt Aquatron de traditionele lichaamsverzorgingen en massages aan.

 Badkleding: kijk op www.aquatron.be 
 voor meer informatie.

 Aquatron Thermen 
 Terwouwenstraat  119  

 3800  Zepperen 
 T +32 (0)11 68 08 90  
 aquatron@skynet.be 

 www.aquatron.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een verse appelsap
• een glaasje bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin5/6/2019 9:38:8: main_photo changed

6/05/2019 10:03:55: updated from admin

 Kuur- en Wellnesscentrum Yolande Buekers in  Wellen

17 

 KUUR- EN WELLNESSCENTRUM 
YOLANDE BUEKERS

 WELLEN

 Yolande Buekers heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van specifieke verzor-
gingen. Het Aquapaleis is terecht de trots van het centrum. In het verwarmde Dode 
Zeebad ga je drijven met behulp van waterbuizen, terwijl het water zijn helende werking 
uitoefent. In het caldarium worden zalige aroma's verspreid. Daarnaast kun je genieten 
van buitensauna's, een kelosauna, een zweethut, een infraroodsauna, een helarium, 
een kleurensauna en het Turks bad om daarna af te koelen in het dompelbad of het 
houten bruisbad. De yin-yangtuin is als het ware het verlengde van het Aquapaleis 
en vormt een ideale aanvulling op het saunagebeuren.

 Badkleding: verplicht.  Kuur-, Hotel en Wellnesscentrum 
Yolande Buekers 

 Langstraat  31  
 3830  Wellen 

 T +32 (0)12 74 25 75  
 info@kuurcentrum.be 
 www.kuurcentrum.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het 
Aquapaleis

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin5/6/2019 9:38:8: main_photo changed

6/05/2019 10:03:55: updated from admin

 Kuur- en Wellnesscentrum Yolande Buekers in  Wellen

17 

 KUUR- EN WELLNESSCENTRUM 
YOLANDE BUEKERS

 WELLEN

 Yolande Buekers heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van specifieke verzor-
gingen. Het Aquapaleis is terecht de trots van het centrum. In het verwarmde Dode 
Zeebad ga je drijven met behulp van waterbuizen, terwijl het water zijn helende werking 
uitoefent. In het caldarium worden zalige aroma's verspreid. Daarnaast kun je genieten 
van buitensauna's, een kelosauna, een zweethut, een infraroodsauna, een helarium, 
een kleurensauna en het Turks bad om daarna af te koelen in het dompelbad of het 
houten bruisbad. De yin-yangtuin is als het ware het verlengde van het Aquapaleis 
en vormt een ideale aanvulling op het saunagebeuren.

 Badkleding: verplicht.  Kuur-, Hotel en Wellnesscentrum 
Yolande Buekers 

 Langstraat  31  
 3830  Wellen 

 T +32 (0)12 74 25 75  
 info@kuurcentrum.be 
 www.kuurcentrum.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het 
Aquapaleis

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin
6/05/2019 10:03:55: updated from admin5/6/2019 11:25:8: main_photo changed

 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 zowel 's zomers als 
's winters in de gezellige tuin met zwembad vinden. In de gezellige cafetaria kun je 
sapjes, verse cocktails, lichte maaltijden met verse ingrediënten en stevige culinaire 
gerechten bestellen.

 Badkleding: verplicht.
 Leeftijd: minimaal 12 jaar.

 Thermen Sané 
 Bilzersteenweg  411  

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

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

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin
6/05/2019 10:03:55: updated from admin5/6/2019 11:26:45: main_photo changed

 Zin in Zen in  Riksingen

19 

 ZIN IN ZEN
 RIKSINGEN

 Vlak bij de taalgrens en net buiten Tongeren transformeerden Kitty en Edwin hun 
buitenhuis tot een compacte oase van rust, die ze trots doopten tot Zin in Zen. Hun 
leuze is 'mensen verwennen is voldoening erkennen'. Dankzij de unieke landelijke 
ligging met een prachtig uitzicht waan je je even van de wereld. Het privécomplex 
beschikt over een droge sauna, een inloopregendouche, een infraroodsauna, een 
hotspringhydromassagebad, een voetenbad en een binnen- en buitenrelaxruimte. 
Zin in wat extra ontspanning? Boek dan een van de voortreffelijke behandelingen.

 Badkleding: aanspannende badkleding 
toegestaan (geen lange zwemshorts), 

maar niet verplicht. Gebruik van 2 grote 
handdoeken en slippers is verplicht. 

Opgelet: er is geen 
bancontact (pin) aanwezig.

 Zin in Zen 
 Keiberg  9  

 3700  Riksingen 
 M +32 (0)497 70 99 73 
of T +32 (0)12 21 05 34  
 zininzen@hotmail.com 

 www.zininzen.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
privésauna (2u)

• een glaasje cava

Opgelet: in het weekend, 
op feestdagen en op 
weekdagen na 18 uur kan 
de privésauna enkel voor 
2,5 uur (supplement van 
10 euro) geboekt worden. 
Het is mogelijk om een 
extra uur bij te boeken 
(betalend).
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin
6/05/2019 10:03:55: updated from admin5/6/2019 11:26:45: main_photo changed

 Zin in Zen in  Riksingen
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 ZIN IN ZEN
 RIKSINGEN

 Vlak bij de taalgrens en net buiten Tongeren transformeerden Kitty en Edwin hun 
buitenhuis tot een compacte oase van rust, die ze trots doopten tot Zin in Zen. Hun 
leuze is 'mensen verwennen is voldoening erkennen'. Dankzij de unieke landelijke 
ligging met een prachtig uitzicht waan je je even van de wereld. Het privécomplex 
beschikt over een droge sauna, een inloopregendouche, een infraroodsauna, een 
hotspringhydromassagebad, een voetenbad en een binnen- en buitenrelaxruimte. 
Zin in wat extra ontspanning? Boek dan een van de voortreffelijke behandelingen.

 Badkleding: aanspannende badkleding 
toegestaan (geen lange zwemshorts), 

maar niet verplicht. Gebruik van 2 grote 
handdoeken en slippers is verplicht. 

Opgelet: er is geen 
bancontact (pin) aanwezig.

 Zin in Zen 
 Keiberg  9  

 3700  Riksingen 
 M +32 (0)497 70 99 73 
of T +32 (0)12 21 05 34  
 zininzen@hotmail.com 

 www.zininzen.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
privésauna (2u)

• een glaasje cava

Opgelet: in het weekend, 
op feestdagen en op 
weekdagen na 18 uur kan 
de privésauna enkel voor 
2,5 uur (supplement van 
10 euro) geboekt worden. 
Het is mogelijk om een 
extra uur bij te boeken 
(betalend).
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 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin5/6/2019 9:34:41: main_photo changed

6/05/2019 10:03:55: updated from admin

 Carbon Sense City Spa in  Genk
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 CARBON SENSE CITY SPA
 GENK

 Midden in de stad 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. Vanaf het 
moment dat je Carbon Sense binnentreedt, word je ontvangen in een oase van rust 
en sereniteit. In het badhuis vind je twee Finse sauna's, een Turks stoombad, een 
hamam, een scrubzone, een ijsfontein, een tropische belevingsdouche, voetbaden, 
een snoozeroom, een relaxzone, een zonneterras en meer. Nood aan wat persoonlijke 
aandacht? Boek dan een behandeling in een van de vijf behandelingscabines.

 Badkleding: toegelaten maar niet verplicht 
in het badhuis en de sauna's, verplicht in de 
eetruimtes, rustruimtes en op de terrassen. 

Badjas verplicht in de eetruimtes.

 Carbon Sense City Spa 
 Europalaan  38  

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

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin5/6/2019 9:32:50: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Aquadroom Sauna & Wellness in  Maaseik
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 AQUADROOM SAUNA & WELLNESS
 MAASEIK

 Aquadroom Sauna & Wellness bevindt zich op de eerste verdieping en de dakverdieping 
van het Lotto Dôme-sportcomplex in het hart van Maaseik. Zodra je het luxueus en 
smaakvol ingerichte saunacentrum binnenstapt, krijg je een vakantiegevoel. Je kunt 
er gebruikmaken van verschillende soorten sauna's, een Turks stoombad, voetbaden 
en belevingsdouches. Laat je voetjes verwennen door de unieke Garra Rufa-fishpee-
ling. Tot rust komen doe je in de stille rustruimte met relaxzetels of in de gezellige 
lounge rond de open haard. Op de dakverdieping is er een openluchtzwembad (niet 
verwarmd tussen 1 november en 1 mei) met massagebank en rustbedden om af te 
koelen of te genieten van de zon.

 Badkleding: woensdag toegelaten, 
maar niet verplicht. 

Vrijdag niet toegelaten. 
Donderdag en zaterdag verplicht.

 Aquadroom Sauna & Wellness 
 Sportlaan  10a  
 3680  Maaseik 

 T +32 (0)89 51 57 41  
 wellness@aquadroom.be 

 www.aquadroom.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• vrij gebruik van 
scrubzout, douchezeep 
en shampoo

• vrij gebruik van fish-
peeling in de footspa en 
de massagezetel

• een deelname aan 
opgiet sessies in de 
löylysauna

• een kop koffie, thee en 
een glas water

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:24: updated from admin5/6/2019 9:32:50: main_photo changed

6/05/2019 10:03:54: updated from admin

 Aquadroom Sauna & Wellness in  Maaseik

21 

 AQUADROOM SAUNA & WELLNESS
 MAASEIK

 Aquadroom Sauna & Wellness bevindt zich op de eerste verdieping en de dakverdieping 
van het Lotto Dôme-sportcomplex in het hart van Maaseik. Zodra je het luxueus en 
smaakvol ingerichte saunacentrum binnenstapt, krijg je een vakantiegevoel. Je kunt 
er gebruikmaken van verschillende soorten sauna's, een Turks stoombad, voetbaden 
en belevingsdouches. Laat je voetjes verwennen door de unieke Garra Rufa-fishpee-
ling. Tot rust komen doe je in de stille rustruimte met relaxzetels of in de gezellige 
lounge rond de open haard. Op de dakverdieping is er een openluchtzwembad (niet 
verwarmd tussen 1 november en 1 mei) met massagebank en rustbedden om af te 
koelen of te genieten van de zon.

 Badkleding: woensdag toegelaten, 
maar niet verplicht. 

Vrijdag niet toegelaten. 
Donderdag en zaterdag verplicht.

 Aquadroom Sauna & Wellness 
 Sportlaan  10a  
 3680  Maaseik 

 T +32 (0)89 51 57 41  
 wellness@aquadroom.be 

 www.aquadroom.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• vrij gebruik van 
scrubzout, douchezeep 
en shampoo

• vrij gebruik van fish-
peeling in de footspa en 
de massagezetel

• een deelname aan 
opgiet sessies in de 
löylysauna

• een kop koffie, thee en 
een glas water

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:25: updated from admin
6/05/2019 10:03:55: updated from admin5/6/2019 11:27:15: main_photo changed

 La Nostra Vita in  Molenstede

22 

 LA NOSTRA VITA
 MOLENSTEDE

 In Molenstede bij Diest kun je bij La Nostra Vita ontsnappen aan de drukte en de sleur 
van alledag. Binnen bestaat het sauna- en thermengedeelte uit verschillende sauna's 
zoals een panoramische sauna, een infraroodcabine, een biosauna en een stoomca-
bine. Buiten in de tuin met landschapsvijver is er een verwarmd buitenzwembad, 
een whirlpool en een kotasauna waar dagelijks opgietsessies plaatsvinden. Massieve 
Boeddhabeelden en kabbelende waterpartijen in de tuin dragen bij tot de complete 
zen-ervaring. Zowel binnen als buiten zijn er warme en koude douches.

 Badkleding: verplicht op woensdag 
en zaterdag. Op andere dagen is badkleding 

niet toegelaten. Zwemshorts zijn niet 
toegelaten, enkel aanpassende zwembroeken.

 La Nostra Vita 
 Turnhoutsebaan  244  

 3294  Molenstede 
 T +32 (0)13 55 63 00  
 info@lanostravita.be 
 www.lanostravita.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels 
en vers fruitsap

• vrij gebruik van 
shampoo, douchegel 
en scrubzouten
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added

 Sauna Phoenix in  Landen

23 

 SAUNA PHOENIX
 L ANDEN

 Bij Sauna Phoenix hoef je niet te vrezen voor een gebrek aan ontspanningsmo-
gelijkheden. Met vijf verschillende sauna's en een houtgestookte zweethut is het 
bijna onmogelijk om er gestresseerd weer buiten te komen. Ontdek de befaamde 
scrubsessie in het Turks stoombad. 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 
 T +32 (0)11 58 03 88  

 info@saunaphoenix.be 
 www.saunaphoenix.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje bubbels 
met zoetigheden

• toegang tot de sauna- 
en thermenfaciliteiten
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added

 Sauna Phoenix in  Landen

23 

 SAUNA PHOENIX
 L ANDEN

 Bij Sauna Phoenix hoef je niet te vrezen voor een gebrek aan ontspanningsmo-
gelijkheden. Met vijf verschillende sauna's en een houtgestookte zweethut is het 
bijna onmogelijk om er gestresseerd weer buiten te komen. Ontdek de befaamde 
scrubsessie in het Turks stoombad. 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 
 T +32 (0)11 58 03 88  

 info@saunaphoenix.be 
 www.saunaphoenix.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje bubbels 
met zoetigheden

• toegang tot de sauna- 
en thermenfaciliteiten
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 New partner added
30/04/2019 15:22:25: updated from admin
6/05/2019 10:03:55: updated from admin5/6/2019 11:32:15: main_photo changed

 Thermae Boetfort in  Melsbroek
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 THERMAE BOETFORT
 MELSBROEK

 Thermae Boetfort is een wellnessparadijs dat is ondergebracht op het grondgebied 
van een stijlvol kasteel in Melsbroek. Hier vind je op maar liefst vier hectare alles wat 
je je maar kunt inbeelden op het vlak van ontspanning. Je hebt er toegang tot een 
naaktgedeelte (Moenia) met de Castle Sauna, de zoutsteensauna, de eucalyptussauna, 
de ijskeldersauna en de ondergrondse mijnsauna en een badpakkengedeelte (Curia) 
met de lichttherapiesauna, de muzieksauna, de infra roodsauna en het relaxatiebad.

 Badkleding: niet toegelaten in Moenia 
(naaktgedeelte), verplicht in Curia 

(badpakkengedeelte).

 Thermae Boetfort 
 Sellaerstraat  42  
 1820  Melsbroek 

 T +32 (0)2 759 81 96  
 boetfort@thermae.com 

 www.thermae.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
 sauna- en thermen-
faciliteiten in Moenia en 
Curia

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:25: updated from admin
6/05/2019 10:03:56: updated from admin5/6/2019 11:33:15: main_photo changed

 Thermae Grimbergen in  Grimbergen
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 THERMAE GRIMBERGEN
 GRIMBERGEN

 Thermae Grimbergen is de perfecte plaats voor een dagje pure ontspanning. De villa 
heeft een grote tuin en bestaat uit twee grote gescheiden thermen. Aquarius is het 
naaktgedeelte. Je hebt hier de keuze uit zeven verschillende sauna's, een Turks stoom-
bad, jacuzzi's en relaxatieruimtes. Sabai is het recent vernieuwde badpakgedeelte. Je 
wordt hier helemaal zen in de drie verschillende sauna's, de hamam, het zwembad en 
de ruime jacuzzi die zich deels buiten en deels binnen bevindt. Het centrum heeft 
ook een hotel voor gasten die langer willen blijven.

 Badkleding: verplicht in het Sabai-gedeelte, 
niet toegelaten in het Aquarius-gedeelte.

 Thermae Grimbergen 
 Wolvertemsesteenweg  74  

 1850  Grimbergen 
 T +32 (0)2 270 81 96  

 grimbergen@thermae.com 
 www.thermae.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:25: updated from admin
6/05/2019 10:03:56: updated from admin5/6/2019 11:33:15: main_photo changed

 Thermae Grimbergen in  Grimbergen
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 THERMAE GRIMBERGEN
 GRIMBERGEN

 Thermae Grimbergen is de perfecte plaats voor een dagje pure ontspanning. De villa 
heeft een grote tuin en bestaat uit twee grote gescheiden thermen. Aquarius is het 
naaktgedeelte. Je hebt hier de keuze uit zeven verschillende sauna's, een Turks stoom-
bad, jacuzzi's en relaxatieruimtes. Sabai is het recent vernieuwde badpakgedeelte. Je 
wordt hier helemaal zen in de drie verschillende sauna's, de hamam, het zwembad en 
de ruime jacuzzi die zich deels buiten en deels binnen bevindt. Het centrum heeft 
ook een hotel voor gasten die langer willen blijven.

 Badkleding: verplicht in het Sabai-gedeelte, 
niet toegelaten in het Aquarius-gedeelte.

 Thermae Grimbergen 
 Wolvertemsesteenweg  74  

 1850  Grimbergen 
 T +32 (0)2 270 81 96  

 grimbergen@thermae.com 
 www.thermae.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:25: updated from admin
6/05/2019 10:03:56: updated from admin5/6/2019 11:33:59: main_photo changed

 Thermen Londerzeel in  Londerzeel
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 THERMEN LONDERZEEL
 LONDERZEEL

 Centraal tussen Brussel en Antwerpen ligt Thermen Londerzeel, een landelijke plek 
waar rust en ontspanning centraal staan. De uitgebreide faciliteiten met elk hun 
eigen thema nemen je mee op een reis van weldaad en beleving. Je vindt er een ruim 
stoombad, jacuzzi's, dompelbaden, een groot binnen zwembad, een groot verwarmd 
buitenzwembad, veel verschillende sauna's en een heuse regenvallei. Geniet van de 
diverse dagelijkse opgietsessies en ontdek de schoonheidsrituelen uit het mysterieuze 
oosten. Je kunt je verblijf verlengen met een overnachting in een van de luxueuze 
kamers.

 Badkleding: niet toegelaten.  Thermen Londerzeel 
 Stuikberg  4  

 1840  Londerzeel 
 T +32 (0)52 31 67 16  

 info@thermenlonderzeel.be 
 www.thermenlonderzeel.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels

 V
LA

A
N

D
ER

EN



36

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:26: updated from admin
6/05/2019 10:03:56: updated from admin5/6/2019 11:35:47: main_photo changed

 Waer Waters in  Groot-Bijgaarden

27 

 WAER WATERS
 GROOT-BIJGAARDEN

 Waer Waters is een prachtige, moderne wellness die je stoutste verwachtingen 
overtreft. Waar vind je elders in België zesduizend vierkante meter ontspanning en 
pure luxe die toch in een intieme sfeer baadt? Zes jaar lang werd hier getimmerd aan 
een droomspa, met sauna's uit alle hoeken van de wereld, hamams, belevingsdouches, 
dompelbaden, binnen- en buitenbaden, zwemvijvers, massagevoorzieningen… De 
wellness is opgedeeld in een aparte naaktzone en een geklede zone. Na een dagje 
kuren kun je genieten van lekkere gerechten in Brasserie Rodenberg. Actievelingen 
vinden ongetwijfeld hun gading in het ruime aanbod sportfaciliteiten.

 Badkleding: verplicht in de geklede zone 
(geen losse zwemkledij), verboden in de 

aparte naaktzone.

 Waer Waters 
 Rodenberg  21  

 1702  Groot-Bijgaarden 
 T +32 (0)2 467 08 08  
 info@waerwaters.com 
 www.waerwaters.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een resorttoegang: 
volledige dag onbeperkte 
toegang tot de wellness, 
de fitness en de 
groepslessen

• een glas bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 New partner added
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 Waer Waters in  Groot-Bijgaarden

27 

 WAER WATERS
 GROOT-BIJGAARDEN

 Waer Waters is een prachtige, moderne wellness die je stoutste verwachtingen 
overtreft. Waar vind je elders in België zesduizend vierkante meter ontspanning en 
pure luxe die toch in een intieme sfeer baadt? Zes jaar lang werd hier getimmerd aan 
een droomspa, met sauna's uit alle hoeken van de wereld, hamams, belevingsdouches, 
dompelbaden, binnen- en buitenbaden, zwemvijvers, massagevoorzieningen… De 
wellness is opgedeeld in een aparte naaktzone en een geklede zone. Na een dagje 
kuren kun je genieten van lekkere gerechten in Brasserie Rodenberg. Actievelingen 
vinden ongetwijfeld hun gading in het ruime aanbod sportfaciliteiten.

 Badkleding: verplicht in de geklede zone 
(geen losse zwemkledij), verboden in de 

aparte naaktzone.

 Waer Waters 
 Rodenberg  21  

 1702  Groot-Bijgaarden 
 T +32 (0)2 467 08 08  
 info@waerwaters.com 
 www.waerwaters.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een resorttoegang: 
volledige dag onbeperkte 
toegang tot de wellness, 
de fitness en de 
groepslessen

• een glas bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:25: updated from admin
6/05/2019 10:03:56: updated from admin5/6/2019 11:37:15: main_photo changed

 Thermen Dilbeek in  Dilbeek
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 THERMEN DILBEEK
 DILBEEK

 Thermen Dilbeek vind je in de groene rand rond Brussel. Je geniet er van de uitgebreide 
thermenfaciliteiten met een panoramische sauna, een biosauna, een infraroodsauna, 
een rantasauna (met diverse opgietsessies), een Kuori-sauna (verwarmd met een 
houtkachel), de nieuwe zoutsauna Salina, de Eclipse-sauna, een afkoelmuur, een 
Turkse hamam met neveldouche, vier jacuzzi's (waarvan twee in de tuin), een verwarmd 
binnen- en buitenzwembad, een afkoelzwembad, koude en warme doorloopbaden, 
een voetbad en een afgeschermde zon- en ligweide met een grote siervijver en een 
terras. Je kunt je verblijf verlengen in een van de luxeuze kamers.

 Badkleding: niet toegelaten. Badjas 
verplicht in de ontspanningsruimtes, 
het restaurant en de gangen. In de 

fitnessruimte is sportkleding verplicht.

 Thermen Dilbeek 
 Kattebroekstraat  290  

 1700  Dilbeek 
 T +32 (0)2 466 00 88  

 info@thermendilbeek.be 
 www.thermendilbeek.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna-, thermen- en 
fitnessfaciliteiten

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:26: updated from admin
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 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 bijzondere en aangename wijze tot rust kunt komen. Je kunt er gebruik-
maken 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.

 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: 

meenemen of ter plaatse kopen.

 Thermen Tadema 
 Ninoofsesteenweg  661  

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

 info@thermentadema.be 
 www.thermentadema.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• vrij gebruik van sauna's, 
zwembaden, jacuzzi's, 
hamam, dompelbaden, 
ijshoek en scrubzout 
(1 dag)

• een rondleiding
• een geschenkje
• een glaasje bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Thermen Tadema in  Halle

29 

 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 bijzondere en aangename wijze tot rust kunt komen. Je kunt er gebruik-
maken 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.

 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: 

meenemen of ter plaatse kopen.

 Thermen Tadema 
 Ninoofsesteenweg  661  

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

 info@thermentadema.be 
 www.thermentadema.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• vrij gebruik van sauna's, 
zwembaden, jacuzzi's, 
hamam, dompelbaden, 
ijshoek en scrubzout 
(1 dag)

• een rondleiding
• een geschenkje
• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:26: updated from admin
6/05/2019 10:03:57: updated from admin5/6/2019 13:1:30: main_photo changed

 Spasiba in  Brussel
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 SPASIBA
 BRUSSEL

 Aan een van de meest prestigieuze avenues van de Belgische hoofdstad vind je Spasiba 
by Deep Nature: een haven van rust in het midden van de stad. Je treedt binnen in 
een oase van ontspanning en verzorging voor een verkwikkende pauze in de Aziatische 
sfeer van de spa. Behandelingen op maat voor iedereen in een warme omgeving, dat 
is waar Spasiba voor staat. Hier laat je het gedruis van de hoofdstad en al je stress ver 
achter je. Geniet van de warmte van de sauna en de hamam of laat je verwennen met 
een heerlijk uitgebreide massage.

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

 Spasiba 
 Waterloolaan  47  

 1000  Brussel 
 T +32 (0)2 514 15 33  

 info@spasiba.be 
 www.spasiba.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
spa (2u)

• een glaasje bubbels
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U
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Sahara Hammam Beauty & Spa in  Waterloo

31 

 SAHARA HAMMAM BEAUTY & SPA
 WATERLOO

 In Waterloo kun je je van kop tot teen laten verwennen in het schoonheidsinstituut 
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 schoon-
heidsverzorgingen zijn hier mogelijk: gelaats- en lichaamsverzorging, manicure en 
pedicure, ontharing, wimperextentions en make-up. Bovendien 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 
 M +32 (0)468 38 61 54   
 info@saharahammam.be 
 www.saharahammam.be 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een privétoegang tot de spa 
(hamam, infraroodsauna, 
jacuzzi)(1u)

• een glas bubbels

Extra: mogelijkheid om je 
eigen muziek af te spelen 
via usb.
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site voor het actuele arrangement.
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 Sahara Hammam Beauty & Spa in  Waterloo

31 

 SAHARA HAMMAM BEAUTY & SPA
 WATERLOO

 In Waterloo kun je je van kop tot teen laten verwennen in het schoonheidsinstituut 
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 schoon-
heidsverzorgingen zijn hier mogelijk: gelaats- en lichaamsverzorging, manicure en 
pedicure, ontharing, wimperextentions en make-up. Bovendien 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 
 M +32 (0)468 38 61 54   
 info@saharahammam.be 
 www.saharahammam.be 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een privétoegang tot de spa 
(hamam, infraroodsauna, 
jacuzzi)(1u)

• een glas bubbels

Extra: mogelijkheid om je 
eigen muziek af te spelen 
via usb.
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 New partner added
30/04/2019 15:22:46: updated from admin
6/05/2019 10:04:18: updated from admin5/6/2019 13:18:26: main_photo changed

 Martin's City Spa Louvain-la-Neuve in  Louvain-la-Neuve
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 MARTIN'S CITY SPA 
LOUVAIN-LA-NEUVE

 LOUVAIN-L A-NEUVE

 Bij Martin's Louvain-la-Neuve maak je kennis met een modern project dat inzet op 
vernieuwing, duurzaamheid en art de vivre. Het hotel ligt met het aanpalende Martin's 
All Suites aan het meer van de stad. Samen vormen ze het grootste stadshotelcomplex 
van Wallonië en beschikken ze over een heuse wellness van duizend vierkante meter: 
Martin's City Spa Louvain-la-Neuve. Je vindt er een mediterrane sauna, een Finse 
sauna, een ijsfontein, belevenisdouches, een infraroodbank, een relaxruimte en een 
binnenzwembad met zwembaan en massagestromen. Ook als niet-hotelgast ben je 
hier welkom voor een dagje ontspannen.

 Badkleding: verplicht. 
Handdoeken en badjas: meenemen. 

Badjas verplicht in de spa en in het theehuis. 
Slippers: toegestaan. Ter plaatse huren.

 Martin's City Spa Louvain-la-Neuve 
 Rue de l'Hocaille  1  

 1348  Louvain-la-Neuve 
 T +32 (0)10 77 20 20  

 lln@martinshotels.com 
 www.martinshotels.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten en de fitness

• een deelname aan de 
groepslessen (op basis 
van beschikbaarheid)

• gebruik van handdoeken
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:48: updated from admin
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 Les Trois Fontaines in  Walhain
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 LES TROIS FONTAINES
 WALHAIN

 Om voluit te genieten van de natuur ben je bij B&B Les Trois Fontaines aan het juiste 
adres. De villa uit de jaren zeventig is gelegen middenin een groot bosgebied en is dus 
een oase van rust. Je kunt relaxeren in de sauna en jacuzzi in het bos of snuisteren 
tussen de oude boeken in de bibliotheek. In de zomer kom je tot rust op het terras 
of speel je een spelletje tennis. Als de bijen goed gewerkt hebben, is er verse honing 
te verkrijgen bij het ontbijt. Beide romantische en ruime kamers hebben een eigen 
badkamer, een koffiezet en een waterkoker. Bij Les Trois Fontaines kom je met andere 
woorden niets te kort. 

 Les Trois Fontaines 
 Rue des Trois Fontaines  102  

 1457  Walhain 
 M +32 (0)478 98 43 34  
 info@creacord-event.be 
 www.lestroisfontaines.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sauna 
en jacuzzi in het bos (2u) 

• een glaasje bubbels
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 Les Trois Fontaines in  Walhain

33 

 LES TROIS FONTAINES
 WALHAIN

 Om voluit te genieten van de natuur ben je bij B&B Les Trois Fontaines aan het juiste 
adres. De villa uit de jaren zeventig is gelegen middenin een groot bosgebied en is dus 
een oase van rust. Je kunt relaxeren in de sauna en jacuzzi in het bos of snuisteren 
tussen de oude boeken in de bibliotheek. In de zomer kom je tot rust op het terras 
of speel je een spelletje tennis. Als de bijen goed gewerkt hebben, is er verse honing 
te verkrijgen bij het ontbijt. Beide romantische en ruime kamers hebben een eigen 
badkamer, een koffiezet en een waterkoker. Bij Les Trois Fontaines kom je met andere 
woorden niets te kort. 

 Les Trois Fontaines 
 Rue des Trois Fontaines  102  

 1457  Walhain 
 M +32 (0)478 98 43 34  
 info@creacord-event.be 
 www.lestroisfontaines.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sauna 
en jacuzzi in het bos (2u) 

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:26: updated from admin
6/05/2019 10:03:57: updated from admin5/6/2019 13:11:20: main_photo changed

 Oasis des Sens in  Estaimpuis

34 

 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 wellnessbestemmingen.

 Badkleding: verplicht. Oasis des Sens 
 Place de la Victoire  4  

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

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
publieke wellness-
faciliteiten (2u)

• water en thee
• 10 % korting op de 

aankoop van producten
• 20 % korting op bij-

komende verzorgingen 
of op de toegang voor 
een extra persoon

• 5 euro (in plaats van 
7 euro) voor de huur 
van badjas, handdoek en 
slippers

 W
A

LLO
N

IË



44

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
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 Saun'art in  Pecq
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 SAUN'ART
 PECQ

 Op zoek naar een karaktervol badhuis? Probeer dan zeker Saun'art eens, gevestigd in 
het voormalige gemeentehuis van Pecq. Kinesiste Marleen Paeme liet het historische 
pand ombouwen tot een sfeervol wellnesscenter met een artistiek tintje. De faciliteiten 
vind je verspreid over drie prachtig ingerichte verdiepingen. In de kelderverdieping zijn 
het zwembad, het dompelbad en de Finse sauna ondergebracht. Op het gelijkvloers 
vind je het stoombad, de bar en de biosauna. Op de bovenverdieping kun je heerlijk 
uitblazen in de relaxruimte. Bij mooi weer is het dakterras dan weer een prachtige 
plek om even te relaxen.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Badjas verplicht in de bar, 
de eet- en de rustruimte.

 Saun'art 
 Place  7  

 7740  Pecq 
 T +32 (0)69 66 14 66  

 info@saunart.be 
 www.saunart.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na-en thermenfacilitei-
ten tijdens de publieke-
openingsuren

• een 1/2 fles cava om te 
delen
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 Saun'art in  Pecq

35 

 SAUN'ART
 PECQ

 Op zoek naar een karaktervol badhuis? Probeer dan zeker Saun'art eens, gevestigd in 
het voormalige gemeentehuis van Pecq. Kinesiste Marleen Paeme liet het historische 
pand ombouwen tot een sfeervol wellnesscenter met een artistiek tintje. De faciliteiten 
vind je verspreid over drie prachtig ingerichte verdiepingen. In de kelderverdieping zijn 
het zwembad, het dompelbad en de Finse sauna ondergebracht. Op het gelijkvloers 
vind je het stoombad, de bar en de biosauna. Op de bovenverdieping kun je heerlijk 
uitblazen in de relaxruimte. Bij mooi weer is het dakterras dan weer een prachtige 
plek om even te relaxen.

 Badkleding: niet toegelaten. 
Badjas verplicht in de bar, 
de eet- en de rustruimte.

 Saun'art 
 Place  7  

 7740  Pecq 
 T +32 (0)69 66 14 66  

 info@saunart.be 
 www.saunart.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na-en thermenfacilitei-
ten tijdens de publieke-
openingsuren

• een 1/2 fles cava om te 
delen
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 New partner added
30/04/2019 15:22:27: updated from admin
6/05/2019 10:03:57: updated from admin5/6/2019 13:10:20: main_photo changed

 Aqua Sun Fit in  Amougies
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 AQUA SUN FIT
 AMOUGIES

 Ga je gejaagd door het leven? Dan is het hoogtijd 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 ontspan-
ningsruimte 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.  Aqua Sun Fit 
 Rue Cache Lannoy  1  

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

 info@aquasunfit.be 
 www.aquasunfit.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en thermengedeelte

• een verfrissend drankje 
OF een glaasje bubbels

• gebruik van slippers
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
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 Le Crocozen in  Péruwelz
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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 voorop staan. Dat doe je bij Le Crocozen zowel binnen als buiten. 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 
op vrijdag van 19 tot 23 uur.

 Le Crocozen 
 Chemin - Frontière  15  

 7600  Péruwelz 
 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 (2u30)

• een glaasje bubbels
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 Le Crocozen in  Péruwelz

37 

 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 voorop staan. Dat doe je bij Le Crocozen zowel binnen als buiten. 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 
op vrijdag van 19 tot 23 uur.

 Le Crocozen 
 Chemin - Frontière  15  

 7600  Péruwelz 
 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 (2u30)

• een glaasje bubbels
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 New partner added
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 Escale Wellness in  Quevaucamps
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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.  Escale Wellness 
 Rue de Tournai  8  

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

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

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten (hamam, 
 sauna's, jacuzzi, 
tepidarium, verwarmde 
ligbedden, voetenbad, 
tropische douche) en de 
fitness

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
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 Thalasud in  Loverval
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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 en 
licht kader. Hier ligt Day Spa Thalasud, een in de streek uniek wellnesscentrum waar 
je terechtkunt voor een hele waaier aan schoonheids- en ontspannings behandelingen. 
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.

 Opgelet: dinsdag is vrouwendag, 
dan worden enkel vrouwen 

toegelaten tot de spa. 
Badkleding: verplicht.

 Thalasud 
 Chaussée de Philippeville  50  

 6280  Loverval 
 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 tot het 
binnenzwembad, de 
loungeruimte rond 
het zwembad, de 
fitness toestellen, de 
hamam,de sauna en de 
ontspanningsruimte met 
hangmatten (3u)

• water en thee
• een glas schuimwijn
• het gebruik van 

handdoeken, badjas en 
slippers
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:27: updated from admin
6/05/2019 10:03:58: updated from admin5/6/2019 13:7:25: main_photo changed

 Thalasud in  Loverval
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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 en 
licht kader. Hier ligt Day Spa Thalasud, een in de streek uniek wellnesscentrum waar 
je terechtkunt voor een hele waaier aan schoonheids- en ontspannings behandelingen. 
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.

 Opgelet: dinsdag is vrouwendag, 
dan worden enkel vrouwen 

toegelaten tot de spa. 
Badkleding: verplicht.

 Thalasud 
 Chaussée de Philippeville  50  

 6280  Loverval 
 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 tot het 
binnenzwembad, de 
loungeruimte rond 
het zwembad, de 
fitness toestellen, de 
hamam,de sauna en de 
ontspanningsruimte met 
hangmatten (3u)

• water en thee
• een glas schuimwijn
• het gebruik van 

handdoeken, badjas en 
slippers
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 New partner added
30/04/2019 15:22:27: updated from admin
6/05/2019 10:03:58: updated from admin5/6/2019 13:6:51: main_photo changed

 Les Bains de Dinant in  Dinant
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 LES BAINS DE DINANT
 DINANT

 Les Bains de Dinant is een nieuwe wellness en spa op een authentieke ommuur-
de slotkloostersite. Zowel de inrichting als de behandelingen zijn gebaseerd op de 
Oud-Chinese filosofie van de vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Neem 
het heft in eigen handen in de Self-wellness. Een stop bij de zoutgrot en sunshower 
zorgt voor het effect van een heerlijk dagje aan zee. In het Romeinse zwembad, de 
zoutsauna en de Turkse hamam komen ook de laatste centimeters van je lichaam tot 
rust. Zin om even de benen te strekken? De tuin en de terrassen liggen rond een 
blotevoetenpad met kunstwerken en zit- en ligplekjes.

 Opgelet: de bon is geldig op alle dagen 
van de week tussen 16.45 en 19.45 uur. 

Badkleding: verplicht. 
Shorts en bermuda's zijn verboden.  

Handdoeken en slippers: inbegrepen. 
Badjas: ter plaatse te huren aan € 5 p.p.

 Les Bains de Dinant 
 Charreau des Cappucins  23  

 5500  Dinant 
 T +32 (0)82 67 74 11  

 info@lesbainsdedinant.be 
 www.lesbainsdedinant.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een onbeperkt toegang 
tot de sauna- en 
wellnessfaciliteiten 
tijdens de aangegeven 
uren

• een glaasje bubbels

 W
A

LLO
N

IË



50

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:28: updated from admin
6/05/2019 10:03:58: updated from admin5/6/2019 13:5:37: main_photo changed

 Espace 22 in  Ans
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 ESPACE 22
 ANS

 Espace 22 heeft zijn naam niet gestolen. Bijna achthonderd vierkante meter well-
ness- 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 kwaliteits-
producten gebruikt voor een zichtbaar en langdurig resultaat. Hier ben je in goede 
handen. 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 ruimte.

 Badkleding: verplicht.  Espace 22 
 Rue de la Station  22   

 4430  Ans 
 T +32 (0)4 263 82 07  

 info@espace22.be 
 www.espace22.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de spa
• water en thee à volonté
• een glaasje bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:28: updated from admin
6/05/2019 10:03:58: updated from admin5/6/2019 13:5:37: main_photo changed

 Espace 22 in  Ans

41 

 ESPACE 22
 ANS

 Espace 22 heeft zijn naam niet gestolen. Bijna achthonderd vierkante meter well-
ness- 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 kwaliteits-
producten gebruikt voor een zichtbaar en langdurig resultaat. Hier ben je in goede 
handen. 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 ruimte.

 Badkleding: verplicht.  Espace 22 
 Rue de la Station  22   

 4430  Ans 
 T +32 (0)4 263 82 07  

 info@espace22.be 
 www.espace22.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de spa
• water en thee à volonté
• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:28: updated from admin
6/05/2019 10:03:58: updated from admin5/6/2019 13:5:19: main_photo changed

 Thermes de Spa in  Spa
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 THERMES DE SPA
 SPA

 Thermes de Spa, dat is achthonderd vierkante meter binnen- en buitenthermaal-
baden met jacuzzi's, luchtbellen zetels, geisers, waterkanonnen en diverse andere 
waterattracties. Het water is afkomstig van de Clementine-bron. Vanachter de grote 
raampartijen heb je een prachtig uitzicht over de Hoge Venen. Er is vanzelfsprekend 
ook een uit gebreid saunagedeelte met een keur aan hamams, sauna's, verfrissende 
stortbaden en relaxatie ruimtes, waar je door heerlijke aroma's en muziek zachtjes 
wordt gewiegd. Dankzij zijn ligging, uitzicht, faciliteiten en voorzieningen behoort 
dit complex tot de absolute top van de Europese kuurcentra.

 Badkleding: verplicht, met uitzondering 
van de naaktsauna.

Reserveren is niet nodig.

 Thermes de Spa 
 Colline d'Annette et Lubin -  

 4900  Spa 
 T +32 (0)87 77 25 60  

 info@thermesdespa.com 
 www.thermesdespa.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een hele dag toegang 
tot de thermen- en 
saunafaciliteiten

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:28: updated from admin
6/05/2019 10:03:59: updated from admin5/6/2019 13:4:16: main_photo changed

 Hotel Quartier Latin in  Marche-en-Famenne
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 HOTEL QUARTIER LATIN
 MARCHE-EN-FAMENNE

 Aan een gezellig plein in het centrum van de Ardense stad Marche-en-Famenne 
vind je het viersterrenhotel Quartier Latin. In het relaxcentrum van het hotel kun je 
heerlijk ontspannen in het zwembad met hydromassagestralen, de sauna, de hamam, 
de relaxruimte en het beautygedeelte waar verschillende lichaamsbehandelingen op 
het menu staan. Geniet tussen het kuren door van een heerlijk geurend kopje thee 
in de theehoek. Het sobere en stijlvolle interieur, de zachte muziek en de geur van 
aromatische oliën creëren een echte zensfeer waar totale rust en kalmte heersen.

 Badkleding: verplicht in het zwembad, 
toegestaan in de sauna en de hamam.

 Hôtel Quartier Latin 
 Rue des Brasseurs  2  

 6900  Marche-en-Famenne 
 T +32 (0)84 32 17 13  

 contact@quartier-latin.be 
 www.quartier-latin.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• toegang tot de sauna- 
en thermenfaciliteiten 
(zwembad, sauna, ha-
mam, ontspanningsruim-
te en degustatieruimte) 
(3u)

• een glaasje champagne
• gebruik van handdoeken, 

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:28: updated from admin
6/05/2019 10:03:59: updated from admin5/6/2019 13:4:16: main_photo changed

 Hotel Quartier Latin in  Marche-en-Famenne

43 

 HOTEL QUARTIER LATIN
 MARCHE-EN-FAMENNE

 Aan een gezellig plein in het centrum van de Ardense stad Marche-en-Famenne 
vind je het viersterrenhotel Quartier Latin. In het relaxcentrum van het hotel kun je 
heerlijk ontspannen in het zwembad met hydromassagestralen, de sauna, de hamam, 
de relaxruimte en het beautygedeelte waar verschillende lichaamsbehandelingen op 
het menu staan. Geniet tussen het kuren door van een heerlijk geurend kopje thee 
in de theehoek. Het sobere en stijlvolle interieur, de zachte muziek en de geur van 
aromatische oliën creëren een echte zensfeer waar totale rust en kalmte heersen.

 Badkleding: verplicht in het zwembad, 
toegestaan in de sauna en de hamam.

 Hôtel Quartier Latin 
 Rue des Brasseurs  2  

 6900  Marche-en-Famenne 
 T +32 (0)84 32 17 13  

 contact@quartier-latin.be 
 www.quartier-latin.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• toegang tot de sauna- 
en thermenfaciliteiten 
(zwembad, sauna, ha-
mam, ontspanningsruim-
te en degustatieruimte) 
(3u)

• een glaasje champagne
• gebruik van handdoeken, 

badjas en slippers
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 New partner added
30/04/2019 15:22:47: updated from admin
6/05/2019 10:04:18: updated from admin5/6/2019 13:3:34: main_photo changed

 Vakantiedomein Dennenheuvel in  Bomal-sur-Ourthe
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 VAKANTIEDOMEIN DENNENHEUVEL
 BOMAL-SUR-OURTHE

 Als je weet dat Vakantie- en Wellnessdomein Dennenheuvel in Bomal-sur-Ourthe 
ligt, vlak bij Durbuy, dan kun je al raden wat je hier te wachten staat: gezonde bos-
lucht en prachtige Ardense panorama's. Je kunt er in alle privacy gebruikmaken van 
de spa-afdeling om alle stress te laten varen in de sauna en de hamam. De jacuzzi, 
de ontspanningsruimte en de wellnessdouche maken de relaxatie compleet. Ook 
mogelijk zijn een verzorging in het beautysalon of een solariumsessie. Leg je neer 
voor een relaxerende massage die je helemaal tot rust brengt. Bij Dennenheuvel kun 
je ook overnachten als je dat wil.

 Badkleding: toegelaten.
Handdoeken en badjas: inbegrepen.

Slippers: inbegrepen.

 Vakantiedomein Dennenheuvel 
 Mont des Pins  100  

 6941  Bomal-sur-Ourthe 
 T +32 (0)86 21 21 36  

 info@dennenheuvel.be 
 www.montdespins.be

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de spa 
(1u30)

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:28: updated from admin
6/05/2019 10:03:59: updated from admin5/6/2019 11:39:39: main_photo changed

 Hôtel International - Espace Wellness in  Clervaux
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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, dat de naam Espace Wellness draagt. 
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: niet toegelaten in de 'Monde 
du Sauna', verplicht in de rest van de wellness.

 Hôtel International - Espace Wellness 
 Grand Rue  10  
 9710  Clervaux 

 T +352 92 11 05 835  
 mail@interclervaux.lu 

 www.mywellnesshotel.lu

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
thermenfaciliteiten met 
zwembad, whirlpool, 
fitnesscentrum, 
ontspanningsruimte 
en ‘Monde du Sauna’ 
(hamam, sauna, zoutgrot, 
Kneipp-bad,…)

• een welkomstdrankje 
(verschillende soorten 
fruitsap)

• gebruik van handdoeken, 
badjas en slippers
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:28: updated from admin
6/05/2019 10:03:59: updated from admin5/6/2019 11:39:39: main_photo changed

 Hôtel International - Espace Wellness in  Clervaux

45 

 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, dat de naam Espace Wellness draagt. 
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: niet toegelaten in de 'Monde 
du Sauna', verplicht in de rest van de wellness.

 Hôtel International - Espace Wellness 
 Grand Rue  10  
 9710  Clervaux 

 T +352 92 11 05 835  
 mail@interclervaux.lu 

 www.mywellnesshotel.lu

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
thermenfaciliteiten met 
zwembad, whirlpool, 
fitnesscentrum, 
ontspanningsruimte 
en ‘Monde du Sauna’ 
(hamam, sauna, zoutgrot, 
Kneipp-bad,…)

• een welkomstdrankje 
(verschillende soorten 
fruitsap)

• gebruik van handdoeken, 
badjas en slippers
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 New partner added
30/04/2019 15:22:29: updated from admin
6/05/2019 10:03:59: updated from admin5/6/2019 11:40:56: main_photo changed
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 WELLNESSCENTER WELLCOME 
VLIELAND

 VLIEL AND

 Wellnesscenter Wellcome Vlieland, het luxueuze wellnesscenter van WestCord 
Strandhotel Seeduyn is prachtig gelegen, pal aan de Noordzee. Het centrum is voorzien 
van alle faciliteiten: een stoombad, een dompelbad, een whirlpool, snelbruiners, een 
relaxruimte en een binnen- en buitenzwembad. Daarnaast beschikt het centrum over 
meerdere soorten sauna's, zoals een traditionele Finse sauna, een zoutkristalsauna en 
een infraroodsauna. In het beautysalon kun je terecht voor behandelingen en massages.

 Badkleding: niet toegelaten in 
het saunagedeelte, maar verplicht in 

het zwembad. Op zondag is er keuzedag, 
dan mag je ook gekleed gebruikmaken 

van het saunagedeelte.

 Wellnesscenter Wellcome Vlieland 
 Badweg  3  

 8899 BV  Vlieland 
 T +31 (0)562 45 26 62   

 vlieland@wellcomewellness.nl 
 www.wellcomewellness.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten gedurende 
een hele dag

• gebruik van handdoeken, 
badjas en slippers

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:29: updated from admin
6/05/2019 10:03:59: updated from admin5/6/2019 11:41:53: main_photo changed

 Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve in  Burgum
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 THERMEN & BEAUTY 
LEEUWERIKHOEVE

 BURGUM

 In Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve krijgt persoonlijke aandacht de hoogste prio-
riteit, is onthaasten de gewoonste zaak ter wereld en heb je het gevoel thuis te komen. 
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.

 Badkleding: niet toegelaten.  Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve 
 Hillamaweg  62-64  
 9251 KC  Burgum 

 T +31 (0)51 148 19 90  
 info@leeuwerikhoeve.nl 
 www.leeuwerikhoeve.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten gedurende 
een hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:29: updated from admin
6/05/2019 10:03:59: updated from admin5/6/2019 11:41:53: main_photo changed

 Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve in  Burgum

47 

 THERMEN & BEAUTY 
LEEUWERIKHOEVE

 BURGUM

 In Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve krijgt persoonlijke aandacht de hoogste prio-
riteit, is onthaasten de gewoonste zaak ter wereld en heb je het gevoel thuis te komen. 
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.

 Badkleding: niet toegelaten.  Thermen & Beauty Leeuwerikhoeve 
 Hillamaweg  62-64  
 9251 KC  Burgum 

 T +31 (0)51 148 19 90  
 info@leeuwerikhoeve.nl 
 www.leeuwerikhoeve.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten gedurende 
een hele dag

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:29: updated from admin
6/05/2019 10:04:00: updated from admin5/6/2019 11:42:13: main_photo changed

 Wellness & Beauty De Woudfennen in  Joure
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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 waarbij je een spectaculair uitzicht hebt over de landerijen.

 Badkleding: niet toegelaten.  Wellness & Beauty De Woudfennen 
 De Woudfennen  10  

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

 receptie@dewoudfennen.nl 
 www.dewoudfennen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en wellness-
faciliteiten gedurende 
een hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:29: updated from admin
6/05/2019 10:04:00: updated from admin5/6/2019 11:43:13: main_photo changed

 Sauna Het Friese Woud in  Boijl
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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 buiten-
zwembad, de relaxtuin, de whirlpool en een heerlijke relaxruimte met open haard.

 Badkleding: niet toegelaten.  Sauna Het Friese Woud 
 Boijlerweg  48  
 8392 NJ  Boijl 

 T +31 (0)561 42 08 74  
 receptie@saunahetfriesewoud.nl 

 www.saunahetfriesewoud.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na-en wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:29: updated from admin
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 Sauna Het Friese Woud in  Boijl
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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 buiten-
zwembad, de relaxtuin, de whirlpool en een heerlijke relaxruimte met open haard.

 Badkleding: niet toegelaten.  Sauna Het Friese Woud 
 Boijlerweg  48  
 8392 NJ  Boijl 

 T +31 (0)561 42 08 74  
 receptie@saunahetfriesewoud.nl 

 www.saunahetfriesewoud.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na-en wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:30: updated from admin
6/05/2019 10:04:00: updated from admin5/6/2019 11:43:33: main_photo changed

 Wellnessresort de Waterlelie in  Zevenhuizen
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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 tweetemperatu-
renzwembad, 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 toegelaten.  Wellnessresort de Waterlelie 
 Oudestreek  47  

 9354 AD  Zevenhuizen 
 T +31 (0)594 63 25 24  

 info@waterlelie.nl 
 www.waterlelie.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels N
ED

ER
LA

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:30: updated from admin
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 SPA Loppersum in  Loppersum
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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 luchtwegen, 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.  SPA Loppersum 
 Molenweg  11  

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

 info@hotelspoorzichtspa.nl 
 www.spaloppersum.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het 
sauna- en wellnesscentrum 
gedurende een hele dag

• een rondleiding
• gebruik van scrubzout
• een glaasje bubbels N
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:30: updated from admin
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 SPA Loppersum in  Loppersum

51 

 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 luchtwegen, 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.  SPA Loppersum 
 Molenweg  11  

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

 info@hotelspoorzichtspa.nl 
 www.spaloppersum.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het 
sauna- en wellnesscentrum 
gedurende een hele dag

• een rondleiding
• gebruik van scrubzout
• een glaasje bubbels N
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 New partner added
30/04/2019 15:22:30: updated from admin
6/05/2019 10:04:01: updated from admin5/6/2019 15:9:18: main_photo changed

 Sauna 't Dalhuus in  Wildervank
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 SAUNA 'T DALHUUS
 WILDERVANK

 Sauna 't Dalhuus, de sauna die de afgelopen drie jaar verkozen is tot beste sauna van 
Groningen (Nationale Wellnessverkiezing), heet je van harte welkom. Midden in de 
Groningse weilanden staat een voormalig schoolgebouw dat omgetoverd werd tot een 
modern saunacomplex. Je vindt er rust, luxe en echte gastvrijheid. Ontspan in een van 
vier sauna's, waaronder een Finse kota, een authentieke houtgestookte sauna en een 
stiltesauna met daarin Himalaya-zoutstenen. Relax in de whirlpool, neem een duik 
in de natuurlijke zwemvijver en geniet van de heerlijke en gezonde maaltijden uit de 
keuken. Een saunatoegang is bij Sauna 't Dalhuus inclusief deelname aan opgietingen 
en mintsessies in de stiltesauna.

 Badkleding: niet toegelaten.  Sauna 't Dalhuus 
 Wildervanksterdallen  59  

 9648 TC  Wildervank 
 T +31 (0)598 63 26 31  
 info@saunadalhuus.nl 
 www.saunadalhuus.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum 

• een smoothie
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site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
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 Beauty, wellness & Spa Center De Hunzebergen in  Exloo
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 BEAUTY, WELLNESS & SPA 
CENTER DE HUNZEBERGEN

 EXLOO

 In Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen kom je tot rust in een stijlvolle en 
moderne omgeving. Het hotel beschikt over een uitgebreid Beauty, Wellness & Spa 
Center, waar je van top tot teen kunt relaxen. Je kunt je onstpanningskuur beginnen 
met een heerlijke duik in het zwembad en een sessie in de whirlpool. Vervolgens kun 
je uitzweten in de sauna en het Turks stoombad. Ook voor deugddoende massages 
en schoonheidsbehandelingen ben je hier aan het juiste adres. Na een bezoek aan 
het Beauty, Wellness & Spa Center van dit Fletcher-hotel is elke vezel van je lichaam 
volledig ontspannen.

 Badkleding: verplicht in het zwembad. 
In de sauna en het Turks stoombad 

is het vrije keuze.

 Beauty, wellness & Spa 
Center De Hunzebergen 

 Valtherweg  36  
 7875 TB  Exloo 

 T +31 (0)59 154 91 31  
 info@hoteldehunzebergen.nl 
 www.hoteldehunzebergen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• toegang tot de sauna-  
en wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels
• gebruik van handdoek, 

badjas en slippers
• eenmaal gebruik van de 

snelbruiner
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GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
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 Beauty, wellness & Spa Center De Hunzebergen in  Exloo

53 

 BEAUTY, WELLNESS & SPA 
CENTER DE HUNZEBERGEN

 EXLOO

 In Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen kom je tot rust in een stijlvolle en 
moderne omgeving. Het hotel beschikt over een uitgebreid Beauty, Wellness & Spa 
Center, waar je van top tot teen kunt relaxen. Je kunt je onstpanningskuur beginnen 
met een heerlijke duik in het zwembad en een sessie in de whirlpool. Vervolgens kun 
je uitzweten in de sauna en het Turks stoombad. Ook voor deugddoende massages 
en schoonheidsbehandelingen ben je hier aan het juiste adres. Na een bezoek aan 
het Beauty, Wellness & Spa Center van dit Fletcher-hotel is elke vezel van je lichaam 
volledig ontspannen.

 Badkleding: verplicht in het zwembad. 
In de sauna en het Turks stoombad 

is het vrije keuze.

 Beauty, wellness & Spa 
Center De Hunzebergen 

 Valtherweg  36  
 7875 TB  Exloo 

 T +31 (0)59 154 91 31  
 info@hoteldehunzebergen.nl 
 www.hoteldehunzebergen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• toegang tot de sauna-  
en wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels
• gebruik van handdoek, 

badjas en slippers
• eenmaal gebruik van de 

snelbruiner
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 New partner added
30/04/2019 15:22:30: updated from admin
6/05/2019 10:04:01: updated from admin5/6/2019 15:10:15: main_photo changed

 Vitalia Beauty & Wellness in  Westerbork
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 VITALIA BEAUTY & WELLNESS
 WESTERBORK

 In het gejaagde leven van tegenwoordig is het belangrijk dat je af en toe tijd neemt 
voor rust en ontspanning om weer energie te krijgen. Het well- nessplein in Drentse 
stijl in combinatie met de Drentse lucht en exclusieve huidverzorgingsproducten van 
Medex zullen je in relaxte sferen brengen. Het wellnessplein beschikt over diverse 
saunaruimtes zoals een zoutsteensauna, kelosauna en stoomsauna, een hamamruimte 
en kleiscrubritueel, een voetenbad, een dompelbad, en een prachtig dakterras met 
buitendouche. De beautysalon beschikt over twee behandelstoelen waarbij duobeau-
tybehandelingen of lichaamsbehandelingen mogelijk zijn.

 Badkleding: niet toegelaten.  Vitalia Beauty & Wellness 
 Hoofdstraat  5b 

 9431 AB  Westerbork 
 T +31 (0)593 22 21 20  
 info@vitaliabeauty.nl 
 www.vitaliabeauty.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sauna 
(tussen 10 en 18 uur)(4u)

• gebruik van koffie of 
thee, vitaminewaters en 
vruchtensappen

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
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 Sauna Thermen Zuidwolde in  Zuidwolde
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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: meenemen 

of ter plaatse huren.
Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Sauna Thermen Zuidwolde 
 Ommerweg  47  

 7921 TB  Zuidwolde 
 T +31 (0)528 82 03 33  

 info@saunathermenzuidwolde.nl 
 www.saunathermenzuidwolde.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na-en wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels
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GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
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 Sauna Thermen Zuidwolde in  Zuidwolde

55 

 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: meenemen 

of ter plaatse huren.
Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Sauna Thermen Zuidwolde 
 Ommerweg  47  

 7921 TB  Zuidwolde 
 T +31 (0)528 82 03 33  

 info@saunathermenzuidwolde.nl 
 www.saunathermenzuidwolde.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na-en wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:31: updated from admin
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 Thermen & Wellness Anholts in  Schoonebeek
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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: meenemen 

of ter plaatse huren.
Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Thermen & Wellness Anholts 
 Europaweg  191  

 7761 AE  Schoonebeek 
 T +31 (0)52 453 17 55   
 receptie@anholts.nl 

 www.anholts.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na-en wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels N
ED
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 Saré Thermen & Beauty in  Deurningen
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 SARÉ THERMEN & BEAUTY
 DEURNINGEN

 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 bij een lekker kopje koffie of een drankje.

 Badkleding: niet toegestaan.
Handdoeken en badjas: meenemen 

of ter plaatse huren.
Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Saré Thermen & Beauty 
 Oldenzaalsedijk  22  

 7562 PD  Deurningen 
 T +31 (0)541 52 22 01  

 info@sare.nl 
 www.sare.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na- en themenfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels
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GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
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 Saré Thermen & Beauty in  Deurningen
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 SARÉ THERMEN & BEAUTY
 DEURNINGEN

 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 bij een lekker kopje koffie of een drankje.

 Badkleding: niet toegestaan.
Handdoeken en badjas: meenemen 

of ter plaatse huren.
Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Saré Thermen & Beauty 
 Oldenzaalsedijk  22  

 7562 PD  Deurningen 
 T +31 (0)541 52 22 01  

 info@sare.nl 
 www.sare.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na- en themenfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels
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 New partner added
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6/05/2019 10:04:03: updated from admin5/6/2019 15:8:29: main_photo changed

 Thermen Sauna Suomi in  Hoorn
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 THERMEN SAUNA SUOMI
 HOORN

 Thermen Sauna Suomi in Hoorn is een aangenaam, middelgroot saunacomplex met 
veel daglicht. In het sauna- en thermencomplex zijn diverse sauna's, waaronder een 
houtgestookte tulisauna en een infraroodsauna. Afkoelen doe je vervolgens onder 
een neveldouche, in het dompelbad of in de ijsgrot. Zowel binnen als buiten vind je 
een verwarmd zwembad. In de kruidentempel word je verfrist met eucalyptus en 
lavendel, en in het stoombad kun je wegdromen onder een heuse sterrenhemel. In de 
beauty-afdeling geven gediplomeerde schoonheidsspecialisten behandelingen voor 
gezicht en lichaam. In de mooi verzorgde tuin kun je 's zomers fantastisch zonnen.

 Badkleding: niet toegestaan.  Thermen Sauna Suomi 
 Holenweg  6  

 1624 PB  Hoorn 
 T +31 (0)229 21 48 82  
 reserveren@suomi.nl 

 www.suomi.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum 
van 11 tot 23 uur

• een verse smoothie N
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 New partner added
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 Thermen Beauty Sauna van Egmond in  Haarlem
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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.  Thermen Beauty Sauna van Egmond 
 Van Egmondstraat  4  
 2024 XM  Haarlem 

 T +31 (0)23 525 24 25  
 admin@saunavanegmond.nl 

 www.saunavanegmond.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten gedurende 
een hele dag

• een glaasje bubbels
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 Thermen Beauty Sauna van Egmond in  Haarlem
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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.  Thermen Beauty Sauna van Egmond 
 Van Egmondstraat  4  
 2024 XM  Haarlem 

 T +31 (0)23 525 24 25  
 admin@saunavanegmond.nl 

 www.saunavanegmond.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten gedurende 
een hele dag

• een glaasje bubbels
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 FLOATSPA
 AMSTERDAM

 Bij FloatSpa kun je ervaren hoe geweldig het is om helemaal te ontspannen door 
te drijven op water en je volledig af te sluiten van alle prikkels van buitenaf. In een 
floatcabine drijf je op ongeveer dertig centimeter speciaal zout water dat even warm 
is als je lichaamstemperatuur, waardoor je de indruk krijgt dat je zweeft. Maar naast 
floatsessies worden bij FloatSpa ook massages aangeboden en kun je gebruikmaken 
van de sauna.

 Badkleding: naar keuze.  FloatSpa 
 Hatostraat  26  

 1043 DD  Amsterdam 
 T +31 (0)20 24 43 158  

 amsterdam@floatspa.nu 
 www.floatspa.nu

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een saunasessie in de 
privésauna (75 min)

• een glaasje bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 HOUSE OF WELLNESS
 AMSTERDAM

 Net buiten het centrum van Amsterdam, naast station Sloterdijk, vind je sinds kort 
een gloednieuwe wellnessoase: House of Wellness. Hier treed je binnen in een wereld 
van rust en ontspanning. Geniet van de diverse sauna's zoals de traditionele Finse 
sauna, de infraroodsauna en de kruidensauna. Verder kun je ook onthaasten in het 
Turkse stoombad of in het Salarium. In het Salarium geniet je van een aangename 
temperatuur tussen de 30°C en 42°C. Hierdoor worden de aanwezige zoutkristallen 
uit de Himalaya verwarmd en vult de lucht zich met stoffen die heilzame effecten 
op de luchtwegen hebben. Daarnaast kun je ook afkoelen in het binnenzwembad of 
een van de deugddoende behandelingen en massages bijboeken (tegen betaling).

 Badkleding: niet toeglaten in de sauna, 
verplicht in het zwembad.

Badlinnen en slippers: zelf meebrengen 
of ter plaatse huren.

 House of Wellness Amsterdam 
 Hatostraat  28  

 1043 DE  Amsterdam 
 T +31 (0)20 28 07 03 0  

 info@houseofwellness-amsterdam.com 
 www.houseofwellness-amsterdam.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje bubbels
• een toegang tot de sauna
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 House of Wellness in  Amsterdam
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 HOUSE OF WELLNESS
 AMSTERDAM

 Net buiten het centrum van Amsterdam, naast station Sloterdijk, vind je sinds kort 
een gloednieuwe wellnessoase: House of Wellness. Hier treed je binnen in een wereld 
van rust en ontspanning. Geniet van de diverse sauna's zoals de traditionele Finse 
sauna, de infraroodsauna en de kruidensauna. Verder kun je ook onthaasten in het 
Turkse stoombad of in het Salarium. In het Salarium geniet je van een aangename 
temperatuur tussen de 30°C en 42°C. Hierdoor worden de aanwezige zoutkristallen 
uit de Himalaya verwarmd en vult de lucht zich met stoffen die heilzame effecten 
op de luchtwegen hebben. Daarnaast kun je ook afkoelen in het binnenzwembad of 
een van de deugddoende behandelingen en massages bijboeken (tegen betaling).

 Badkleding: niet toeglaten in de sauna, 
verplicht in het zwembad.

Badlinnen en slippers: zelf meebrengen 
of ter plaatse huren.

 House of Wellness Amsterdam 
 Hatostraat  28  

 1043 DE  Amsterdam 
 T +31 (0)20 28 07 03 0  

 info@houseofwellness-amsterdam.com 
 www.houseofwellness-amsterdam.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje bubbels
• een toegang tot de sauna
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 Wellness 1926 in  Amsterdam
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 WELLNESS 1926
 AMSTERDAM

 Midden in de levendige binnenstad van Amsterdam bevindt zich, achter de Gerardus 
Majellakerk, een leuke en knusse stadsspa voor totale ontspanning. Het pand werd 
gebouwd in 1926 om dienst te doen als kleuterschool en in de jaren negentig werden 
de deuren opnieuw geopend, ditmaal als sauna. In 2010 transformeerde de sauna 
zich tot Wellness 1926. Dankzij de persoonlijke aandacht, de bijzondere inrichting 
en de mediterrane invloeden is dit de plek waar rust alle ruimte krijgt. Verwen jezelf 
met een gezichtsbehandeling afgestemd op jouw huid, een overheerlijke massage 
of laat je verrassen door de heerlijke hapjes die het keukenteam van Wellness 1926 
voor jou bereidt.

 Badkleding: niet toegelaten, behalve 
op zaterdag (badkledingdag).

 Wellness 1926 
 Halmaheirastraat  28  
 1094 RL  Amsterdam 

 T +31 (0)20 774 91 80  
 info@wellness1926.nl 
 www.wellness1926.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna faciliteiten 

• een high tea
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Sauna Amstelland in  Uithoorn
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 SAUNA AMSTELLAND
 UITHOORN

 Sauna Amstelland is een gezellig saunacentrum in Uithoorn, een gemeente in de 
Randstad. Het centrum is intiem, maar biedt toch alle faciliteiten en luxe voor een 
aangename saunadag. De sfeer is ontspannen en de mensen zijn vriendelijk. Het ther-
mengedeelte bestaat uit een Finse sauna, een infraroodcabine, een eucalyptus sauna, 
een dinariumsauna, een whirlpool binnen en buiten, een binnen-  en buitenzwembad 
(aaneengesloten), een Turks stoombad, en meer. Op de menukaart van het restaurant 
staan naast kleine hapjes ook gezonde salades en heerlijk vullende hoofdschotels. De 
sapjes en smoothies zullen je verkwikken na een bezoekje aan de sauna.

 Badkleding: niet toegelaten.  Sauna Amstelland 
 Sportlaan  66  

 1421 TE  Uithoorn 
 T +31 (0)297 53 08 96  

 info@sauna-amstelland.nl 
 www.sauna-amstelland.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum 

• gebruik van badjas en 
slippers 

• een smoothie of een 
ander drankje
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Sauna Amstelland in  Uithoorn
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 SAUNA AMSTELLAND
 UITHOORN

 Sauna Amstelland is een gezellig saunacentrum in Uithoorn, een gemeente in de 
Randstad. Het centrum is intiem, maar biedt toch alle faciliteiten en luxe voor een 
aangename saunadag. De sfeer is ontspannen en de mensen zijn vriendelijk. Het ther-
mengedeelte bestaat uit een Finse sauna, een infraroodcabine, een eucalyptus sauna, 
een dinariumsauna, een whirlpool binnen en buiten, een binnen-  en buitenzwembad 
(aaneengesloten), een Turks stoombad, en meer. Op de menukaart van het restaurant 
staan naast kleine hapjes ook gezonde salades en heerlijk vullende hoofdschotels. De 
sapjes en smoothies zullen je verkwikken na een bezoekje aan de sauna.

 Badkleding: niet toegelaten.  Sauna Amstelland 
 Sportlaan  66  

 1421 TE  Uithoorn 
 T +31 (0)297 53 08 96  

 info@sauna-amstelland.nl 
 www.sauna-amstelland.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum 

• gebruik van badjas en 
slippers 

• een smoothie of een 
ander drankje
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 Thermen La Mer - Day Spa in  Almere
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 THERMEN LA MER - DAY SPA
 ALMERE

 Thermen La Mer is een exclusieve Day Spa in Almere, met een enorme verscheiden-
heid aan voorzieningen. De luxe faciliteiten, waaronder de unieke Finse kelosauna’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 tuin of op het loungeterras. In het Wellness Instituut 
kun je terecht voor een gevarieerd aanbod van gezichts- en lichaamsbehandelingen 
en luxewellnessrituals.

 Badkleding: niet toegestaan.
Handdoeken en badjas: meenemen 

of ter plaatse huren.
Slippers: meenemen of ter plaatse huren.

 Thermen La Mer - Day Spa 
 Scoutingpad  3  

 1351 GN  Almere 
 T +31 (0)36 538 68 88  
 info@thermenlamer.nl 
 www.thermenlamer.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• toegang tot de sauna-en 
wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels N
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Orange Wellness Centre in  Alphen aan den Rijn
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 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 groepslesruimtes.

 Badkleding: niet toegestaan.  Orange Wellness Centre 
 Kalkovenweg  52  

 2401 LK  Alphen aan den Rijn 
 T +31 (0)172 46 80 60  

 reserveringen@orangewellnesscentre.nl 
 www.orangewellnesscentre.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna-, fitness- en 
wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels M
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 Orange Wellness Centre in  Alphen aan den Rijn
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 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 groepslesruimtes.

 Badkleding: niet toegestaan.  Orange Wellness Centre 
 Kalkovenweg  52  

 2401 LK  Alphen aan den Rijn 
 T +31 (0)172 46 80 60  

 reserveringen@orangewellnesscentre.nl 
 www.orangewellnesscentre.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna-, fitness- en 
wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag
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 FLOATCENTER HAAGLANDEN
 DEN HAAG

 Bij FloatCenter Haaglanden kun je ervaren hoe geweldig het is om totaal te ontspannen 
op het water en je volledig af te sluiten van alle prikkels van de buiten wereld. Je drijft 
op ongeveer dertig centimeter speciaal zout water in een floatcabine, ideaal voor wie 
een claustrofobische floattank te eng vindt. Naast floatsessies worden bij FloatCenter 
Haaglanden ook verschillende massages gegeven, zoals een hotstonemassage of 
een waterjetmassage in de Spacapsule. In de privésauna geniet je in alle rust van de 
gunstige werking van de Finse sauna. Daarna even afkoelen met een drankje en je 
kunt er weer tegenaan!

 Badkleding: niet verplicht.  FloatCenter Haaglanden 
 Volendamlaan  1162  
 2547 CZ  Den Haag 

 T +31 (0)70 325 01 68  
 relax@floatcenterhaaglanden.nl 
 www.floatcenterhaaglanden.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een saunasessie in de 
privésauna (75 min)

• een glaasje bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 HEALTH LAB DE PIER
 DEN HAAG

 Sluit je even af van alle prikkels van de buitenwereld en ga op zoek naar de totale 
ontspanning. Tijdens het floaten drijf je op ongeveer dertig centimeter speciaal zout 
water in een floatcabine, ideaal voor wie een claustrofobische floattank te eng vindt. 
Naast floatsessies worden bij Health Lab De Pier ook verschillende massages gegeven, 
zoals een hotstonemassage of een waterjetmassage in de Spacapsule. In de privésauna 
geniet je in alle rust van de gunstige werking van de Finse sauna.

 Badkleding: naar keuze.  Health Lab De Pier 
 Strandweg  152  

 2586 JW  Den Haag 
 T +31 (0)70 369 88 58  

 info@pier.nl 
 www.healthlabdepier.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een saunasessie in de 
privésauna (75 min)

• een glaasje bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Health Lab De Pier in  Den Haag
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 HEALTH LAB DE PIER
 DEN HAAG

 Sluit je even af van alle prikkels van de buitenwereld en ga op zoek naar de totale 
ontspanning. Tijdens het floaten drijf je op ongeveer dertig centimeter speciaal zout 
water in een floatcabine, ideaal voor wie een claustrofobische floattank te eng vindt. 
Naast floatsessies worden bij Health Lab De Pier ook verschillende massages gegeven, 
zoals een hotstonemassage of een waterjetmassage in de Spacapsule. In de privésauna 
geniet je in alle rust van de gunstige werking van de Finse sauna.

 Badkleding: naar keuze.  Health Lab De Pier 
 Strandweg  152  

 2586 JW  Den Haag 
 T +31 (0)70 369 88 58  

 info@pier.nl 
 www.healthlabdepier.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een saunasessie in de 
privésauna (75 min)

• een glaasje bubbels
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 Cityspa Spavarin in  Rijswijk
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 CITYSPA SPAVARIN
 RIJSWIJK

 Cityspa Spavarin hoort bij het exclusieve vijfsterrenhotel Savarin waar je naast heerlijk 
slapen en eten ook heerlijk kunt relaxen. De Cityspa heeft diverse faciliteiten. Je 
vindt er een zwembad met jetstream, een whirlpool, diverse binnensauna's, twee 
buitensauna's, een hottub, een kruidenbad en een koelbad. Even uitrusten of weer 
opladen? Kies voor een lunch in het Petit Café of droom even weg in de tuin, met 
een magazine of een kopje thee. Daarnaast is het mogelijk om diverse behandelingen 
te boeken (tegen betaling) in een van de behandelsalons. Deze beschikken over 
een hamam scrubsteen, lichttherapiedouches en massagebedden. Twee van deze 
behandelcabines zijn bovendien voorzien van chromotherapie.

 Badkleding: verplicht in het 
zwembadgedeelte, toegelaten in de sauna.

 Cityspa Spavarin 
 Laan van Hoornwijck  29  

 2289 DG  Rijswijk 
 T +31 (0)70 30 76 075  

 info@spavarin.nl 
 www.spavarin.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en wellness-
faciliteiten gedurende 
een hele dag

• een glaasje bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 New partner added
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 Sauna en Beautycentrum Centre du Lac in  Pijnacker
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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.  Sauna en Beautycentrum 
Centre du Lac 

 Katwijkerlaan  105  
 2641 PE  Pijnacker 

 T +31 (0)15 369 67 67  
 info@centredulac.nl 
 www.centredulac.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag
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 Sauna en Beautycentrum Centre du Lac in  Pijnacker
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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.  Sauna en Beautycentrum 
Centre du Lac 

 Katwijkerlaan  105  
 2641 PE  Pijnacker 

 T +31 (0)15 369 67 67  
 info@centredulac.nl 
 www.centredulac.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag
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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.  Thermen Barendrecht 
 Achterzeedijk  81  

 2992 SB  Barendrecht 
 T +31 (0)180 62 21 65  

 info@thermenbarendrecht.nl 
 www.thermenbarendrecht.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

• een glaasje bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 Sauna Beauty & Wellness de Heuvelrug in  Veenendaal
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 SAUNA BEAUTY & WELLNESS 
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 kleuren-
lichteffect. In de gezellige bar kun je terecht voor een klein hapje of een volledig diner.

 Badkleding: niet toegelaten.  Beauty & Wellness 
Sauna de Heuvelrug 
 Dijkstraat West  189  

 3906 WR  Veenendaal 
 T +31 (0)318 520 321  

 info@saunadeheuvelrug.nl 
 www.saunadeheuvelrug.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na-en wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:37: updated from admin
6/05/2019 10:04:07: updated from admin5/6/2019 14:52:44: main_photo changed

 Sauna Beauty & Wellness de Heuvelrug in  Veenendaal
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 SAUNA BEAUTY & WELLNESS 
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 kleuren-
lichteffect. In de gezellige bar kun je terecht voor een klein hapje of een volledig diner.

 Badkleding: niet toegelaten.  Beauty & Wellness 
Sauna de Heuvelrug 
 Dijkstraat West  189  

 3906 WR  Veenendaal 
 T +31 (0)318 520 321  

 info@saunadeheuvelrug.nl 
 www.saunadeheuvelrug.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sau-
na-en wellnessfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:37: updated from admin
6/05/2019 10:04:07: updated from admin5/6/2019 14:46:21: main_photo changed

 Thermen Bussloo in  Voorst
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 THERMEN BUSSLOO
 VOORST

 Het wellnessresort Thermen Bussloo ligt aan een prachtig meer in recreatiegebied 
Bussloo, vlak bij Apeldoorn op de Veluwe. Proef de authentieke, Finse atmosfeer van 
de diverse kelosauna's, kijk uit over het meer van Bussloo in de panoramasauna en 
laat je betoveren door de zoutkristallen uit de Himalaya in de zoutkristalgrot. In de 
sfeervolle tuin vind je diverse ligweiden met comfortabele ligbedden, een privéstrandje 
met hangmatten en prachtige watervallen. Beleef de aufguss in de grote kelo-auf-
guss-sauna, waan je in de woestijn of het oerwoud in de vier-elementensauna en kom 
tot rust in het paviljoen Kelodrome met brasserie en rustruimte.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Elke dinsdag is het badkledingdag.

Handdoeken en badjas: meenemen 
of ter plaatse huren.

Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Thermen Bussloo 
 Bloemenksweg  38  
 7383 RN  Voorst 

 T +31 (0)55 368 26 40  
 info@thermenbussloo.nl 
 www.thermenbussloo.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sauna-, 
beauty- en sparesort

• gebruik van alle 
saunafaciliteiten van 9 tot 
23.30 uur (zondag tot 
23 uur)

• onbeperkt gebruik van 
douchegel, shampoo en 
scrubzout

• deelname aan het 
belevenisprogramma 
met onder andere 
opgietingen, Kailash en 
meditatiesessies (op basis 
van beschikbaarheid)

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

ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:46: updated from admin
6/05/2019 10:04:18: updated from admin5/6/2019 14:45:38: main_photo changed

 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 medewer-
kers 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 loungeres-
taurant met zicht op de rustgevende tuin.

 Wellness Center De Bronsbergen 
 Bronsbergen  27  

 7207 AD  Zutphen 
 T +31 (0)575 82 02 50  
 info@debronsbergen.nl 
 www.debronsbergen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:46: updated from admin
6/05/2019 10:04:18: updated from admin5/6/2019 14:45:38: main_photo changed

 Wellness Center De Bronsbergen in  Zutphen

73 

 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 medewer-
kers 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 loungeres-
taurant met zicht op de rustgevende tuin.

 Wellness Center De Bronsbergen 
 Bronsbergen  27  

 7207 AD  Zutphen 
 T +31 (0)575 82 02 50  
 info@debronsbergen.nl 
 www.debronsbergen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten

• een glaasje bubbels

 M
ID

D
EN

-N
E-

D
ER

LA
N

D

 New partner added
30/04/2019 15:22:39: updated from admin
6/05/2019 10:04:09: updated from admin5/6/2019 14:44:58: main_photo changed

 Easyfeeling Sauna - Skincare - Wellness in  Doetinchem
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 EASYFEELING SAUNA - 
SKINCARE - WELLNESS

 DOETINCHEM

 Warm, persoonlijk en kleinschalig. Dat is Easyfeeling Sauna - Skincare - Wellness 
in een notendop. Hier draait alles rond genieten en ontspannen in een sfeervolle 
omgeving waar je persoonlijke aandacht krijgt. In een prettig en comfortabel decor 
laat je de alledaagse hectiek achter jou en geef je je over aan totale ontspanning. Je 
hebt keuze uit verschillende faciliteiten, waaronder een Finse sauna, een kleurensauna, 
een Romeins stoombad en een binnenzwembad. Wie op zoek is naar verkoeling, kan 
terecht in de werveldouche, het dompelbad en verschillende andere voorzieningen. 
Als de zon van de partij is, is het heerlijk genieten op het zonnige terras.

 Badkleding: niet toegelaten.  Easyfeeling Sauna - 
Skincare - Wellness 

 Lorentzlaan  4  
 7002 HB  Doetinchem 
 T +31 (0)314 32 55 01  
 info@easyfeeling.nl 
 www.easyfeeling.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:38: updated from admin
6/05/2019 10:04:09: updated from admin5/6/2019 14:44:43: main_photo changed

 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.  Sauna & Beauty Velp 
 Stationsstraat  30  

 6881 WB  Velp 
 T +31 (0)26 362 09 82  

 info@saunabeautyvelp.nl 
 www.saunabeautyvelp.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna en de thermen 
gedurende een dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:38: updated from admin
6/05/2019 10:04:09: updated from admin5/6/2019 14:44:43: main_photo changed

 Sauna & Beauty Velp in  Velp

75 

 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.  Sauna & Beauty Velp 
 Stationsstraat  30  

 6881 WB  Velp 
 T +31 (0)26 362 09 82  

 info@saunabeautyvelp.nl 
 www.saunabeautyvelp.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna en de thermen 
gedurende een dag

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:38: updated from admin
6/05/2019 10:04:08: updated from admin5/6/2019 14:42:56: main_photo changed

 Het Boshuis in  Arnhem
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 HET BOSHUIS
 ARNHEM

 Aan de rand van Arnhem en dicht bij het Nationaal Park De Hoge Veluwe ligt 
restaurant Het Boshuis. Je kunt hier niet alleen uitstekend lunchen en dineren, ook 
voor een ontspannend moment in de privésauna ben je hier welkom. Je vindt er twee 
infraroodsauna's, een zonnebank, een relaxruimte, een koude tub en douches. Vijf uur 
lang heb je de privésauna lekker alleen voor jullie tweetjes. En voor of na je saunabezoek 
kun je genieten van een glaasje bubbels in het restaurant. Mag het wat uitgebreider? 
Reserveer dan een tafeltje voor de lunch, het diner of de high tea.

 Badkleding: naar keuze.  Het Boshuis 
 Koningsweg  14  

 6816 TC  Arnhem 
 T +31 (0)26 351 88 25  

 info@restaurantboshuis.nl 
 www.restaurantboshuis.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
privésauna (5u)

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:38: updated from admin
6/05/2019 10:04:08: updated from admin5/6/2019 14:42:36: main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg in  Wageningen
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 FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE WAGENINGSCHE BERG

 WAGENINGEN

 Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg ligt schitterend in de bosrijke 
omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Het mooie uitzicht, de natuurlijke omgeving 
met talrijke fiets- en wandelroutes en de faciliteiten van het hotel zelf vormen de ideale 
mix voor een compleet ontspannen verblijf. Het hotel beschikt bovendien over een 
eigen wellnesscenter waar je alle nodige faciliteiten vindt om een dagje volledig tot 
rust te komen. Nadien kun je terecht in het restaurant van het hotel. In de keuken 
wordt uitsluitend met dagverse biologische streekproducten gewerkt. Op mooie 
dagen is het ruime panorama terras de ideale plek om van al dat lekkers te genieten.

 Badkleding: niet toegestaan.  Fletcher Hotel-Restaurant 
De Wageningsche Berg 

 Generaal Foulkesweg  96  
 6703 DS  Wageningen 
 T +31 (0)317 49 59 11  

 info@hoteldewageningscheberg.nl 
 www.hoteldewageningscheberg.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

• een glaasje bubbels M
ID

D
EN

-N
E-

D
ER

LA
N

D



87

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:38: updated from admin
6/05/2019 10:04:08: updated from admin5/6/2019 14:42:36: main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg in  Wageningen

77 

 FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
DE WAGENINGSCHE BERG

 WAGENINGEN

 Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg ligt schitterend in de bosrijke 
omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Het mooie uitzicht, de natuurlijke omgeving 
met talrijke fiets- en wandelroutes en de faciliteiten van het hotel zelf vormen de ideale 
mix voor een compleet ontspannen verblijf. Het hotel beschikt bovendien over een 
eigen wellnesscenter waar je alle nodige faciliteiten vindt om een dagje volledig tot 
rust te komen. Nadien kun je terecht in het restaurant van het hotel. In de keuken 
wordt uitsluitend met dagverse biologische streekproducten gewerkt. Op mooie 
dagen is het ruime panorama terras de ideale plek om van al dat lekkers te genieten.

 Badkleding: niet toegestaan.  Fletcher Hotel-Restaurant 
De Wageningsche Berg 

 Generaal Foulkesweg  96  
 6703 DS  Wageningen 
 T +31 (0)317 49 59 11  

 info@hoteldewageningscheberg.nl 
 www.hoteldewageningscheberg.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

• een glaasje bubbels M
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 New partner added
30/04/2019 15:22:37: updated from admin
6/05/2019 10:04:08: updated from admin5/6/2019 14:42:6: main_photo changed

 Sauna & Beauty de Veluwe in  Lunteren
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 SAUNA & BEAUTY DE VELUWE
 LUNTEREN

 Genieten van alle mogelijke sauna- en beautyfaciliteiten, maar toch in de intieme en 
gezellige sfeer van een kleinschalig complex? Dat kan in Sauna & Beauty de Veluwe 
in Lunteren, vlak bij de Veluwse bossen en heide. In de prettige 'natte ruimte' zijn een 
droge sauna, een stoomcabine, een whirlpool, een warm voetenbad, een dompel bad en 
douches aanwezig. De leukste ruimte is misschien wel de scrubruimte, waar je gratis 
en onbeperkt drie soorten scrubzout kunt gebruiken. Buiten in de romantische tuin 
staat een bijzondere saunacabine in de vorm van een wijnvat met een ingebouwde, 
hypermoderne infraroodsauna.

 Badkleding: niet toegestaan.  Sauna & Beauty de Veluwe 
 Boslaan  17  

 6741 DJ  Lunteren 
 T +31 (0)318 48 34 53   
 info@saunadeveluwe.nl 
 www.saunadeveluwe.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het 
sauna- en wellness-
centrum gedurende een 
hele dag

• een glaasje bubbels
• een drankje naar keuze
• een sessie snelbruiner of 

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:39: updated from admin
6/05/2019 10:04:09: updated from admin5/6/2019 14:41:50: main_photo changed

 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 balkensau-
na. 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.  Sauna & Beauty 
De Thermen Nijmegen 

 Panovenlaan  3  
 6525 DZ  Nijmegen 

 T +31 (0)24 360 03 03  
 reservering@thermennijmegen.nl 

 www.thermennijmegen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

• deelname aan diverse 
löylyrituelen

• een glaasje bubbels

 M
ID

D
EN

-N
E-

D
ER

LA
N

D



89

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:39: updated from admin
6/05/2019 10:04:09: updated from admin5/6/2019 14:41:50: main_photo changed

 Sauna & Beauty De Thermen Nijmegen in  Nijmegen

79 

 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 balkensau-
na. 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.  Sauna & Beauty 
De Thermen Nijmegen 

 Panovenlaan  3  
 6525 DZ  Nijmegen 

 T +31 (0)24 360 03 03  
 reservering@thermennijmegen.nl 

 www.thermennijmegen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

• deelname aan diverse 
löylyrituelen

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:40: updated from admin
6/05/2019 10:04:10: updated from admin5/6/2019 14:39:55: main_photo changed

 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 wellnesscen-
trum 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 blokhutsauna's. In deze opgietsauna van 90°C word je dagelijks verrast met 
unieke löylyrituelen. Daarnaast zijn er zes uitgebreide beautysalons waar diverse 
behandelingen mogelijk zijn. Een schitterende tuin en een sfeervol à-la-carteres-
taurant met een uitstekende kaart maken de sauna compleet. Bij Sauna & Beauty 
Oase draait alles om het Indonesische woord 'senang'. Het betekent 'welbehagen en 
je prettig voelen'.

 Badkleding: niet toegelaten.  Sauna & Beauty Oase 
 Rijksweg  3  

 6612 AG  Nederasselt 
 T +31 (0)24 622 17 18  

 receptie@saunaoase.nl 
 www.saunaoase.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna en de thermen 
gedurende een dag

• gebruik van scrubzout, 
douchegel en shampoo

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:40: updated from admin
6/05/2019 10:04:10: updated from admin5/6/2019 14:39:16: main_photo changed

 Sauna & Beauty Dennenmarken in  Roermond
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 SAUNA & BEAUTY DENNENMARKEN
 ROERMOND

 Dennenmarken, gevestigd in Roermond, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
volledig uitgerust sauna- en beautycomplex. Er zijn zes themasauna's, een Turks 
stoombad, een infraroodcabine, een whirlpool, en nog veel meer. In de beautysalons 
zorgen schoonheidsspecialistes ervoor dat je er op je best uitziet. Je ervaart hier ook 
de aangename effecten van een professionele massage. Ga voor de verkwikking in 
het dompelbad of dobber wat in het binnen- en buitenbad. Rond het zwembad staan 
comfortabele ligbedden en ook in de loungeruimte kun je heerlijk ontspannen. In het 
restaurant kun je genieten van een lunchgerecht of meergangendiner.

 Badkleding: niet toegestaan.  Sauna & Beauty Dennenmarken 
 Elmpterweg  46  

 6042 KL  Roermond 
 T +31 (0)475 32 45 46  

 info@saunadennenmarken.nl 
 www.saunadennenmarken.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum 

• een drankje naar keuze

Opgelet: het personeel 
spreekt geen frans. 
Gelieve hiermee rekening 
te houden.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:40: updated from admin
6/05/2019 10:04:10: updated from admin5/6/2019 14:39:16: main_photo changed

 Sauna & Beauty Dennenmarken in  Roermond
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 SAUNA & BEAUTY DENNENMARKEN
 ROERMOND

 Dennenmarken, gevestigd in Roermond, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 
volledig uitgerust sauna- en beautycomplex. Er zijn zes themasauna's, een Turks 
stoombad, een infraroodcabine, een whirlpool, en nog veel meer. In de beautysalons 
zorgen schoonheidsspecialistes ervoor dat je er op je best uitziet. Je ervaart hier ook 
de aangename effecten van een professionele massage. Ga voor de verkwikking in 
het dompelbad of dobber wat in het binnen- en buitenbad. Rond het zwembad staan 
comfortabele ligbedden en ook in de loungeruimte kun je heerlijk ontspannen. In het 
restaurant kun je genieten van een lunchgerecht of meergangendiner.

 Badkleding: niet toegestaan.  Sauna & Beauty Dennenmarken 
 Elmpterweg  46  

 6042 KL  Roermond 
 T +31 (0)475 32 45 46  

 info@saunadennenmarken.nl 
 www.saunadennenmarken.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum 

• een drankje naar keuze

Opgelet: het personeel 
spreekt geen frans. 
Gelieve hiermee rekening 
te houden.
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 New partner added
30/04/2019 15:22:40: updated from admin
6/05/2019 10:04:10: updated from admin5/6/2019 14:38:39: main_photo changed

 Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard in  Born
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 AMRÂTH HOTEL & 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.  Amrâth Hotel & Thermen 
Born-Sittard 

 Langereweg  21  
 6121 SB  Born 

 T +31 (0)46 481 86 70  
 info@amrathhotelthermenborn.nl 
 www.amrathhotelthermenborn.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot 
het sauna- en 
wellnesscentrum

• een glaasje bubbels N
ED
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N
D



92

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:41: updated from admin
6/05/2019 10:04:11: updated from admin5/6/2019 14:38:25: main_photo changed

 Thermae 2OOO in  Valkenburg aan de Geul
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 THERMAE 2OOO
 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 en verzorgende werking van oergezond thermaal 
bronwater kunt ervaren. Bij zonnig weer is het heerlijk toeven op de ligweide, die een 
prachtig uitzicht over het Zuid-Limburgse Heuvelland biedt. Naast thermale binnen- 
en buitenbaden (33°C) vind je in dit thermencomplex whirlpools, een solarium en 
een saunalandschap met stoombaden, diverse sauna's en een blotevoetenpad. 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. Het dragen van een badjas 
is verplicht in de restaurants en rustruimtes.

 Thermae 2OOO 
 Cauberg  25-27  

 6301 BT  Valkenburg aan de Geul 
 T +31 (0)43 609 20 00  

 info@thermae.nl 
 www.thermae.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten van 9 tot 13 uur 
OF van 17 tot 23 uur

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:41: updated from admin
6/05/2019 10:04:11: updated from admin5/6/2019 14:38:25: main_photo changed

 Thermae 2OOO in  Valkenburg aan de Geul
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 THERMAE 2OOO
 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 en verzorgende werking van oergezond thermaal 
bronwater kunt ervaren. Bij zonnig weer is het heerlijk toeven op de ligweide, die een 
prachtig uitzicht over het Zuid-Limburgse Heuvelland biedt. Naast thermale binnen- 
en buitenbaden (33°C) vind je in dit thermencomplex whirlpools, een solarium en 
een saunalandschap met stoombaden, diverse sauna's en een blotevoetenpad. 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. Het dragen van een badjas 
is verplicht in de restaurants en rustruimtes.

 Thermae 2OOO 
 Cauberg  25-27  

 6301 BT  Valkenburg aan de Geul 
 T +31 (0)43 609 20 00  

 info@thermae.nl 
 www.thermae.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten van 9 tot 13 uur 
OF van 17 tot 23 uur

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:41: updated from admin
6/05/2019 10:04:11: updated from admin5/6/2019 14:35:36: main_photo changed

 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 
 T + 31 (0)73 522 07 16  

 info@dethermen.nl 
 www.dethermen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:44: updated from admin
6/05/2019 10:04:15: updated from admin5/6/2019 14:34:58: main_photo changed

 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.  Thermae Son 
 Thermaelaan  2  

 5691 PM  Son en Breugel 
 T +31 (0)499 47 63 83  
 info@thermaeson.nl 
 www.thermaeson.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot 
de sauna- en 
thermenfaciliteiten 
gedurende een hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:44: updated from admin
6/05/2019 10:04:15: updated from admin5/6/2019 14:34:58: main_photo changed

 Thermae Son in  Son en Breugel

85 

 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.  Thermae Son 
 Thermaelaan  2  

 5691 PM  Son en Breugel 
 T +31 (0)499 47 63 83  
 info@thermaeson.nl 
 www.thermaeson.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot 
de sauna- en 
thermenfaciliteiten 
gedurende een hele dag

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:43: updated from admin
6/05/2019 10:04:15: updated from admin5/6/2019 14:34:33: main_photo changed

 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 calda-
rium 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 

 T +31 (0)13 534 19 49  
 info@thermengoirle.com 
 www.thermengoirle.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en wellnessfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:43: updated from admin
6/05/2019 10:04:14: updated from admin5/6/2019 14:31:48: main_photo changed

 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 toegelaten.  Beauty & Wellness Trivium 
 Trivium  72  

 4873 LP  Etten-Leur 
 T +31 (0)76 501 00 41  

 wellness@fletcherhoteltrivium.nl 
 www.wellnesstrivium.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en wellnessfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:43: updated from admin
6/05/2019 10:04:14: updated from admin5/6/2019 14:31:48: main_photo changed

 Beauty & Wellness Trivium in  Etten-Leur

87 

 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 toegelaten.  Beauty & Wellness Trivium 
 Trivium  72  

 4873 LP  Etten-Leur 
 T +31 (0)76 501 00 41  

 wellness@fletcherhoteltrivium.nl 
 www.wellnesstrivium.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en wellnessfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:43: updated from admin
6/05/2019 10:04:14: updated from admin5/6/2019 14:31:18: main_photo changed
5/6/2019 14:32:51: main_photo changed

 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 wellness belevenissen. 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 mintstoombad. 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.

 Wellnessresort Roosendaal 
 De Stok  6  

 4703 SZ  Roosendaal 
 T +31 (0)165 87 02 62  

 wellnessroosendaal@fitland.nl 
 www.wellnessroosendaal.nl 

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:42: updated from admin
6/05/2019 10:04:12: updated from admin5/6/2019 14:30:26: main_photo changed

 Sauna- en beautyresort de Wellnessboot Mill in  Mill

89 

 SAUNA- EN BEAUTYRESORT 
DE WELLNESSBOOT MILL

 MILL

 In het Brabantse Mill ligt de Wellnessboot voor anker, een veertig meter lange en vier 
verdiepingen tellende 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.

 Sauna- en beautyresort 
de Wellnessboot Mill 

 Hoogveldseweg  1  
 5451 AA  Mill 

 T +31 (0)485 47 17 17   
 info@wellnessboot.nl 
 www.wellnessboot.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:42: updated from admin
6/05/2019 10:04:12: updated from admin5/6/2019 14:30:26: main_photo changed

 Sauna- en beautyresort de Wellnessboot Mill in  Mill

89 

 SAUNA- EN BEAUTYRESORT 
DE WELLNESSBOOT MILL

 MILL

 In het Brabantse Mill ligt de Wellnessboot voor anker, een veertig meter lange en vier 
verdiepingen tellende 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.

 Sauna- en beautyresort 
de Wellnessboot Mill 

 Hoogveldseweg  1  
 5451 AA  Mill 

 T +31 (0)485 47 17 17   
 info@wellnessboot.nl 
 www.wellnessboot.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:42: updated from admin
6/05/2019 10:04:12: updated from admin5/6/2019 14:29:15: main_photo changed

 Fonteyn Thermen in  Bergen op Zoom

90 

 FONTEYN THERMEN
 BERGEN OP ZOOM

 Beleven, ervaren en proeven staan centraaI bij Fonteyn Thermen. Het well nesscenter 
beschikt over acht behandelkamers voor beauty, body, massage en pakkingen, drie 
sauna's, een fitnessruimte, een kapsalon (mogelijk op aanvraag), een stoombad, 
belevings douches, een rustruimte, twee zonnebanken, twee massagestoelen en een 
binnen- en buitenzwembad. Uniek bij Fonteyn Thermen is het gebruik van de histo-
rische waterbron Stadsfonteyn. Hieruit vloeit puur en zuiver bronwater vol energie 
en mineralen, dat bovendien een medicinale werking heeft.

 Badkleding: badkleding is niet toegelaten, 
behalve op badkledingdagen.

 Fonteyn Therm 
 Gertrudisboulevard  200  

 4615 MA  Bergen op Zoom 
 T +31 (0)16 424 25 20  

 wellness@fletcherstadsparkhotel.nl 
 www.fonteynthermen.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en wellnessfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:44: updated from admin
6/05/2019 10:04:16: updated from admin5/6/2019 14:27:35: main_photo changed

 Wellnessresort Goes in  Goes
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 WELLNESSRESORT GOES
 GOES

 Wellnessresort Goes is een exclusief sauna- en beautyresort gelegen in Goes, in het 
hart van Zeeland. De gezonde Zeeuwse lucht, de uitgebreide sauna faciliteiten en de 
fantastische locatie maken dit een bijzondere plek. Een bezoek aan Wellnessresort 
Goes is dan ook een onvergetelijke belevenis in een wereld vol luxe, wellness en ont-
spanning. Je vindt er een infraroodsauna, een kleurensauna, een geurensauna, een 
panoramasauna en een opgietsauna. Naast de diverse sauna's is er een binnen- en 
buitenzwembad, een jacuzzi, een stoombad, een kruidentempel, een rasul, een hamam, 
een restaurant en een belevings tuin met ligweide en buitenterras.

 Badkleding: iedere dinsdag is badkleding 
toegelaten, maar niet verplicht. Overige 

dagen is badkleding niet toegelaten.

 Wellnessresort Goes 
 Geldeloozepad  7  
 4463 AJ  Goes 

 T +31 (0)113 223 505  
 wellnessgoes@vitaewellnessresorts.nl 

 www.wellnessgoes.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:44: updated from admin
6/05/2019 10:04:16: updated from admin5/6/2019 14:27:35: main_photo changed

 Wellnessresort Goes in  Goes

91 

 WELLNESSRESORT GOES
 GOES

 Wellnessresort Goes is een exclusief sauna- en beautyresort gelegen in Goes, in het 
hart van Zeeland. De gezonde Zeeuwse lucht, de uitgebreide sauna faciliteiten en de 
fantastische locatie maken dit een bijzondere plek. Een bezoek aan Wellnessresort 
Goes is dan ook een onvergetelijke belevenis in een wereld vol luxe, wellness en ont-
spanning. Je vindt er een infraroodsauna, een kleurensauna, een geurensauna, een 
panoramasauna en een opgietsauna. Naast de diverse sauna's is er een binnen- en 
buitenzwembad, een jacuzzi, een stoombad, een kruidentempel, een rasul, een hamam, 
een restaurant en een belevings tuin met ligweide en buitenterras.

 Badkleding: iedere dinsdag is badkleding 
toegelaten, maar niet verplicht. Overige 

dagen is badkleding niet toegelaten.

 Wellnessresort Goes 
 Geldeloozepad  7  
 4463 AJ  Goes 

 T +31 (0)113 223 505  
 wellnessgoes@vitaewellnessresorts.nl 

 www.wellnessgoes.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sau-
na- en wellnesscentrum

• een glaasje bubbels
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 New partner added
30/04/2019 15:22:45: updated from admin
6/05/2019 10:04:16: updated from admin5/6/2019 13:51:42: main_photo changed

 Amadore Wellness & Beauty in  Kamperland
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 AMADORE WELLNESS & BEAUTY
 KAMPERL AND

 Bij Amadore Wellness & Beauty kun je je ontspannen op een van de mooiste plekjes van 
Zeeland. Deze spa maakt deel uit van het viersterrenhotel Amadore Hotel Restaurant 
de Kamperduinen en staat voor gezond genieten in een schitterende omgeving. Laat 
alle stress van je afglijden in de sauna, het Turks stoombad of de jacuzzi. Dobber rond in 
het verwarmde binnenzwembad of neem een duik in de unieke natuurlijke zwemvijver, 
die zich in de prachtige wellnesstuin van De Kamperduinen bevindt. In het beautysalon 
kun je onder meer genieten van massages, een uitgebreide gezichtsbehandeling of 
een verfrissende pakking. Alle behandelingen worden uitgevoerd door gediplomeerde 
schoonheidsspecialisten en masseuses en zijn gericht op welzijn, ontspanning en rust.

 Badkleding: badkleding niet toegelaten 
in Wellness & Beauty, wel toegelaten 

in het zwembad van 10 tot 12 uur.

  Amadore Wellness & Beauty 
 Patrijzenlaan  1  

 4493 RA  Kamperland 
 T +31 (0)113 37 00 00  
 wellness@amadore.nl 

 www.amadore.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermenfaci-
liteiten gedurende een 
hele dag

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:36: updated from admin
6/05/2019 10:04:06: updated from admin5/6/2019 13:50:10: main_photo changed

 Thermen Soesterberg in  Soesterberg
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 THERMEN SOESTERBERG
 SOESTERBERG

 Thermen Soesterberg ligt midden in een bosrijke omgeving. Omringd door eeuwenou-
de bomen en natuurlijke begroeiingen, vind je hier totale rust en ontspanning. Geniet 
van de warmte en ontspanning in de verschillende baden en sauna's, waaronder het 
eerste Sauna Theater van Nederland! Laat je meevoeren door rituelen, meditaties en 
opgietingen. Zet je gedachten stil met het uitzicht en verwen jezelf met een heerlijke 
beautybehandeling of massage. Een bezoek aan Thermen Soesterberg betekent tijd en 
aandacht helemaal voor jezelf. Thermen Soesterberg is het 'zusje' van Thermen Bussloo.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Elke dinsdag is het badkledingdag.

Handdoeken en badjas: meenemen 
of ter plaatse huren.

Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Thermen Soesterberg 
 Frits Koolhovenweg  8  
 3769 TR  Soesterberg 

 T +31 (0)33 462 24 60  
 info@thermensoesterberg.nl 
 www.thermensoesterberg.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sauna-, 
beauty- en sparesort

• gebruik van alle 
saunafaciliteiten gedurende 
een hele dag

• onbeperkt gebruik van 
douchegel, shampoo en 
scrubzout

• deelname aan het 
belevenisprogramma 
met onder andere 
opgietingen (op basis van 
beschikbaarheid)

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:36: updated from admin
6/05/2019 10:04:06: updated from admin5/6/2019 13:50:10: main_photo changed

 Thermen Soesterberg in  Soesterberg
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 THERMEN SOESTERBERG
 SOESTERBERG

 Thermen Soesterberg ligt midden in een bosrijke omgeving. Omringd door eeuwenou-
de bomen en natuurlijke begroeiingen, vind je hier totale rust en ontspanning. Geniet 
van de warmte en ontspanning in de verschillende baden en sauna's, waaronder het 
eerste Sauna Theater van Nederland! Laat je meevoeren door rituelen, meditaties en 
opgietingen. Zet je gedachten stil met het uitzicht en verwen jezelf met een heerlijke 
beautybehandeling of massage. Een bezoek aan Thermen Soesterberg betekent tijd en 
aandacht helemaal voor jezelf. Thermen Soesterberg is het 'zusje' van Thermen Bussloo.

 Badkleding: niet toegestaan. 
Elke dinsdag is het badkledingdag.

Handdoeken en badjas: meenemen 
of ter plaatse huren.

Slippers: meenemen of ter plaatse kopen.

 Thermen Soesterberg 
 Frits Koolhovenweg  8  
 3769 TR  Soesterberg 

 T +31 (0)33 462 24 60  
 info@thermensoesterberg.nl 
 www.thermensoesterberg.nl

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot het sauna-, 
beauty- en sparesort

• gebruik van alle 
saunafaciliteiten gedurende 
een hele dag

• onbeperkt gebruik van 
douchegel, shampoo en 
scrubzout

• deelname aan het 
belevenisprogramma 
met onder andere 
opgietingen (op basis van 
beschikbaarheid)

• een smoothie
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 New partner added
30/04/2019 15:22:45: updated from admin
6/05/2019 10:04:17: updated from admin5/6/2019 13:47:55: main_photo changed

 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt

94 

 LE MOULIN DU 
LANDION HÔTEL & SPA

 DOL ANCOURT

 Dolancourt is een dorpje in de Champagne-Ardennen met amper honderdvijftig 
inwoners. Het ligt in een prachtige omgeving bij het Parc Naturel Régional de la Forêt 
d'Orient en bij de meren van de champagnestreek. Bij Le Moulin du Landion Hôtel 
& Spa verblijf je in een gerenoveerde zestiende-eeuwse watermolen, compleet met 
vakwerkgevel, sluizen en waterrad. Binnen geniet je van hedendaags comfort, met 
respect voor het oude gebouw. In deze rustgevende omgeving geniet je van de sauna 
en wellnessfaciliteiten van het hotel.

 Badkleding: verplicht.  Le Moulin du Landion Hôtel & Spa 
 Rue Saint-Léger  5  
 10200  Dolancourt 

 T +33 (0)3 25 27 92 17  
 contact@moulindulandion.com 

 www.moulindulandion.com

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de sauna 
en wellnessfaciliteiten

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

GOED OM TE WETEN ADRES

 New partner added
30/04/2019 15:22:32: updated from admin
6/05/2019 10:04:03: updated from admin5/6/2019 13:25:3: main_photo changed

 Saunapark Epe in  Gronau-Epe

95 

 SAUNAPARK EPE
 GRONAU-EPE

 In het Duitse Gronau-Epe, dicht bij de Nederlandse grens, wacht een luxueus ther-
men- en beautycentrum je op. De filosofie van Saunapark Epe is 'grenzeloos genieten' 
en dat merk je. Je kunt er heerlijk relaxen dankzij het uitgebreide aanbod van sauna- en 
wellnessfaciliteiten. In de zomer van 2015 werd het saunalandschap binnenin helemaal 
vernieuwd met drie topthemasauna's, een stoombad en comfortabele afkoelingszones 
in een heerlijke ambiance. Op het domein staan verder verschillende charmante 
chaletjes met diverse sauna's. Zo heb je de MAA-Sauna die bestaat uit ronde den-
nenboomstammen en natuursteen. Heel bijzonder is het Finse sauna-aufgusshuis. 
Daar vindt elk uur een opgietsessie of löyly plaats.

 Badkleding: niet toegelaten.  Saunapark Epe 
 Klosterstraße  63  

 48599  Gronau-Epe 
 T +49 (0)25 65 9 72 29  
 info@saunapark-epe.de 
 www.saunapark-epe.de

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten gedurende 
een hele dag

• vrij gebruik van scrubzout 
en douchegel

• deelname aan de 
 opgietrituelen

• een glaasje bubbels
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 Saunapark Epe in  Gronau-Epe
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 SAUNAPARK EPE
 GRONAU-EPE

 In het Duitse Gronau-Epe, dicht bij de Nederlandse grens, wacht een luxueus ther-
men- en beautycentrum je op. De filosofie van Saunapark Epe is 'grenzeloos genieten' 
en dat merk je. Je kunt er heerlijk relaxen dankzij het uitgebreide aanbod van sauna- en 
wellnessfaciliteiten. In de zomer van 2015 werd het saunalandschap binnenin helemaal 
vernieuwd met drie topthemasauna's, een stoombad en comfortabele afkoelingszones 
in een heerlijke ambiance. Op het domein staan verder verschillende charmante 
chaletjes met diverse sauna's. Zo heb je de MAA-Sauna die bestaat uit ronde den-
nenboomstammen en natuursteen. Heel bijzonder is het Finse sauna-aufgusshuis. 
Daar vindt elk uur een opgietsessie of löyly plaats.

 Badkleding: niet toegelaten.  Saunapark Epe 
 Klosterstraße  63  

 48599  Gronau-Epe 
 T +49 (0)25 65 9 72 29  
 info@saunapark-epe.de 
 www.saunapark-epe.de

DEZE BONGO

 VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de 
sauna- en thermen-
faciliteiten gedurende 
een hele dag

• vrij gebruik van scrubzout 
en douchegel

• deelname aan de 
 opgietrituelen

• een glaasje bubbels
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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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SAUNA & BUBBELS
WELLNESSCOMPLEXENTHERMENSAUNA’S

100
ADRESSEN

SAUNBE18N
1052318

3608117781606 3 608117 781606

1 SAUNA-ENTREE GLAASJE BUBBELS
Pure ontspanning tijdens een sauna- en wellnessdagje 
2 personen
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100 sauna’s 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*

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

SPE-SAUNBE18N
1052320

3608117781620 3 608117 781620
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