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2 daags Wellnessarrangement - een dag lang genieten in
Wellness en Spa Sense

2 daags Wellness arrangement
Een heerlijk relax weekend. Op de eerste dag kunt u de hele dag in alle rust genieten bij SpaSense in Geldrop, één van de mooiste
wellnessresorts van Brabant. Na uw relaxdag gaan u naar het hotel voor een heerlijke nachtrust in een comfortabele kamer.

Heerlijke dag ontspannen
Bij SpaSense vind je 6 verschillende sauna’s, zoals een Chinese mintsauna, een kelo sauna en een muziek sauna. Er is een caldarium,
een rozen stoombad en een solekamer, waar je tot rust komt op verwarmde banken en een continue zoute luchtvochtigheid heerst. Verder
vind je er een binnen- en een buitenzwembad, een zoutwaterbad, een groot stoombad en nog veel meer. Kortom, voldoende mogelijkheden
om een hele dag te genieten van de sauna’s, mooie baden en natuurlijk de Brabantse gezelligheid. De wellness is toegankelijk vanaf 14 jaar.
Volledig ontspannen gaat u naar uw hotel voor een overnachting in een groene omgeving. De volgende morgen geniet u van een uitgebreid
ontbijt en kunt u met nieuwe energie de bossen en de heide verkennen die direct in de achtertuin te vinden zijn. U krijgt van ons een wandelof fietsroute mee.

Slapen in alle rust
Onze 97 kleurrijke hotelkamers zijn divers ingericht. Uniek is de kunst op iedere kamer. Wat verrassend! Uiteraard zijn de kamers lekker
comfortabel. Ze hebben ieder een prachtig uitzicht op het bos. Wat een omgeving! Zo kom je gemakkelijk tot rust na een intensieve dag, een
heerlijk feest of uitgebreid diner. Je bent er even helemaal uit!
Na een heerlijke nacht staat een uitgebreid en gezond ontbijtbuffet voor je klaar. Geniet van ambachtelijk brood, cereals, verse jus, een
kakelvers eitje en heerlijke cappuccino van eerlijke koffie. ’s Middags geniet je van lekkere lichte lunchgerechten en tijdens het diner proef je
in het restaurant of op een van de terrassen van pure smaakvolle gerechten.

In de buurt
Op enkele kilometers afstand ligt designstad Eindhoven met een rijk cultureel aanbod waaronder het Van Abbemuseum en Strijp-S met o.a.
de Feel Good Market. En natuurlijk bekend om dance-events als Extrema Outdoor en internationale sportwedstrijden.
Wij hebben ook zelf een uitgebreid aanbod arrangementen en activiteiten. Actief, ontspannend, culinair of cultureel. Het kan allemaal!

Bij het 2 daags Wellness arrangement is inbegrepen:
Een gehele dag toegang tot Wellness & Sauna SpaSense
1 Overnachting in een Comfort kamer
Uitgebreid ontbijtbuffet
Een culinair 3-gangen diner op dag van aankomst
Fiets- en wandelroutes
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Prijs: € 102,50 p.p. op basis van een 2-persoons Comfort kamer.
Exclusief Verblijfsbelasting € 2,10 per persoon per nacht.
Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 30,00 per nacht.
De wellness is toegankelijk vanaf 14 jaar.
De prijs van dit 2-daags Wellness arrangement is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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