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Beautyweekend aan Zee - Beautydag en Nachtje weg in Egmond

Pure Verwennerij - Even helemaal niets
Geniet van een dagje ontspannen en relaxen bij dit prachtige Wellness Center in Egmond aan Zee om aansluitend te overnachten in het
bijgelegen hotel. Geniet van uitgebreide behandelingen en een heerlijke overnachting met ontbijt. Ontspannen geblazen!

Heerlijk relaxen in een schitterend 4-sterren hotel aan zee
Ideaal gelegen op 100 meter van het strand kunt u 3 dagen heerlijk genieten, een strandwandeling maken, lekker luieren in het hotel, relaxen
in de sauna of gewoon eens even helemaal niets doen.
Het hotel beschikt over 365 kamers. De kamers zijn onderverdeeld in hotelkamers, appartementen, studio's en suites.

Faciliteiten
In het hotel vindt u verder een veelvoud aan faciliteiten, zoals: een restaurant, bistro, pub, fitnessruimte, sauna, zwembad, indoor
kinderspeelparadijs, beautycentrum en een bowling.

Heerlijk relaxen in het wellness center in het hotel
Persoonlijke aandacht en kwaliteit zijn de ingrediënten van de behandelingen die het Wellness Center onderscheiden van anderen. Gevoel
voor gastvrijheid en kennis van zaken maken uw dag compleet. Door het unieke samenwerkingsconcept met het hotel is het Wellness Center
in staat om een volledig Wellness programma aan te bieden met gebruik van diverse saunafaciliteiten waaronder, infrarood cabine, Turks
stoombad, diverse Finse sauna’s o.a. kleuren- en aromacabine. Een uitgebreide lunch, schoonheids- en lichaamsbehandelingen maken uw
Wellness dag compleet! Tel daar de unieke locatie in de regio bij op en u zult zich als herboren voelen na een bezoek.

Dit weekendje beauty in Egmond is inclusief:
10.30 uur koffie ontvangst en uitleg van de beautydag in het Wellness Center
Gebruik zwembad en saunafaciliteiten, een badhanddoek in bruikleen
Een paar badstof slippers cadeau
Basis gezichtsbehandeling: reiniging, peeling, masker en dagcrème
Tijdens het masker krijgt u een hoofdhuidmassage
Uitgebreide lunch
Hydro Jet-massage; de hydrojet is een massagebed dat het lichaam van top tot teen krachtig masseert d.m.v. pulserend warm water.
Hydromassage werkt actief en preventief tegen vermoeide spieren, stress, rugklachten en RSI
1 Overnachting in een 2-persoonskamer
1x een heerlijk ontbijtbuffet
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Prijzen 2020:
Van 1 januari t/m 9 april (m.u.v. carnaval 22+23 februari), 1 november t/m 30 december:
€ 135,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 162,50 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
22 februari, 13 april tm 8 juli (m.u.v. feestdagen), 4 oktober t/m 30 oktober:
€ 145,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 177,50 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
Van 10 juli t/m 2 oktober:
€ 152,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 192,50 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
In de maanden juli, augustus en september kunt u dit arrangement met 1 overnachting niet reserveren van zaterdag op zondag. Dit is wel
mogelijk als u minimaal 2 nachten reserveert.
Meerprijs kamer met zeezicht € 22,50 per nacht.
Dinerbuffet kunt u op voorhand reserveren voor de speciale prijs van € 27,50 p.p.
De prijs van dit Beautyarrangement in Egmond aan Zee is geldig tot en met 30 december 2020 met uitzondering van de feestdagen
en speciale evenementen.
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