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3-daags vriendinnenweekend in Friesland - met ALL IN verwen
Hammam Dag

Het hotel
In de gezellige havenstad Harlingen logeert in een bijzonder hotel. Het 17e eeuwse pakhuis en de aangrenzende huisjes herbergen
comfortabele hotelappartementen. Het authentieke stadscentrum met zijn vele kroegen en restaurants, smalle steegjes, fraaie
monumenten én de Noorderhaven, liggen op loopafstand. U verblijft bij hotel Almenum in een volledig en van alle gemakken voorzien 2
persoons-hotelappartement.

Het programma
Even uzelf heerlijk laten verwennen en lekker tot rust komen! Wij hebben voor u dit Wellnessarrangement samengesteld. De volgende
morgen rijdt u naar Minnertsga (15 minuten). Bij Wellness Instituut Lucia wacht u het geweldige All-inclusieve Hamam Dag Arrangement.
Het All inclusive Hamam Dag arrangement:
ontvangst met koffie of thee met wat lekkers
voetendetox (ontgiften en reinigen van het totale lichaam)
aansluitend een korte voetenmassage
heerlijk zonnen op een Luxura zonnebank met unavil
fijn relaxen op een hhp medisch andullatie massage matras
dermalife hydrafusion Spa jet wellness cocoon behandeling
sauna gebruik met opgieting en loconium sauna (infrarood)
ultiem genieten van een traditionele turkse Hamam behandeling
A. opwarmen in de Chassoul (Turkse stoomsauna)
B. een totale body scrub
C. een zeepwassing met pure olijfzeep
D. aansluitend een ontspanningsmassage
E. Turkse appelthee en turks fruit
gebruik van whirlpool en aperitief

Instituut Lucia biedt u exclusieve kleinschaligheid, 1 tot 8 personen met veel privacy. Groepen tot 8 personen hebben de gehele wellness tot
hun beschikking.

Dit 3-daagse Vriendinnenweekend in Harlingen is inclusief:
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Koffie en/of thee faciliteit op de kamer.
Op de kamer wordt u ontvangen met een fles wijn
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt opgemaakt op etageres
All inclusive Hamam Dag arrangement bij de wellness waarbij onderstaande is inbegrepen:
Ontvangst met koffie of thee met wat lekkers
Voetendetox (ontgiften en reinigen van het totale lichaam)
Aansluitend een korte voetenmassage
Heerlijk zonnen op een Luxura zonnebank met unavil
Fijn relaxen op een hhp medisch andullatie massage matras
Dermalife hydrafusion Spa jet wellness cocoon behandeling
Sauna
Ultiem genieten van een traditionele Turkse Hamam behandeling
A. opwarmen in de Chassoul (Turkse stoomsauna)
B. een totale body scrub
C. een zeepwassing met pure olijfzeep
D. aansluitend een ontspanningsmassage
E. Turkse appelthee en Turks fruit
Gebruik van whirlpool en aperitief

Prijs van het arrangement
Prijs op basis van het arrangement € 380,00 p.p. op basis van 2 personen.
De prijs van dit 3-daagse Vriendinnenweekend in Harlingen is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzonderingen van de
feestdagen. Het wellness pakket is niet mogelijk op zondag.
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