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Verwenweekend in Twente inclusief Hamam behandeling Nachtje weg met vriendinnen

Compleet Verwenweekend in Twente
Genieten van de wellness mogelijkheden voor een zeer aantrekkelijke prijs. Lekker even bijpraten met je vriendinnen en ondertussen
genieten van de Sauna faciliteiten van Sauna Vital. Om het nachtje weg helemaal compleet te maken zit er ook een Hamam behandeling
van 40 minuten inbegrepen. Kom genieten in Twente met dit complete verwenarrangement.

Sauna Vital
In dit kleine "kuuroord" zijn de faciliteiten talrijk. Gasten van Sauna Vital voelen zich hier direct thuis. Gezelligheid, ontspanning en
persoonlijke aandacht zijn de belangrijkste kenmerken van dit unieke sauna centrum.
Sauna Vital is het sauna centrum van Aparthotel Delden en is een aanwinst voor Twente. Sauna Vital biedt een compleet pakket aan saunafaciliteiten. Deze sauna is toegankelijk voor zowel hotelgasten in combinatie met een overnachting als voor een korter bezoek.
Sauna Faciliteiten
Een kleinschalige sauna met de pure Twentse persoonlijke aandacht.
Sauna Vital biedt de volgende sauna faciliteiten:
Relaxruimte
Infrarood sauna
Finse Sauna
Buitenterras
Steamy sauna
Dompelbaden
Whirlpool
Tubke

Veelzijdig hotel in Twente
Je thuisvoelen in hotel? Dat bestaat nog. Doe alsof u thuis bent. Geniet van de ontspannende, reactieve en actieve faciliteiten die dit hotel
u biedt. Maar geniet vooral van uw diner in ons restaurant, de gezeligiheid van onze huisbar en de ongedwongen sfeer.
Het hotel beschikt over een sfeervol restaurant en een gezellige huisbar. U kunt kiezen voor een dagschotel in de bar of in ons restaurant
genieten van overheerlijke gerechten waarvan de ingrediënten zorgvuldig worden gecombineerd en verrassend smaakvol samenkomen.
Laat u verrassen en geniet van een heerlijk diner, zowel à la Carte als een buffet vanaf 20 personen.

Overnachten
Comfortabele hotelkamers voor een ontspannen verblijf.
Hotelkamers beschikken over twinbedden, een gezellig zitje in de kamer, een eigen badkamer met douche en toilet en een eigen terras.
Faciliteiten:
Airconditioning
Badkamer met douche en toilet
Zitje in de kamer
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Terras
Minibar
Waterkoker
TV
Kluisje
Haardroger
Suites
Luxe, ruime suites voor extra comfort.
De suites zijn rustig gelegen en hebben een moderne uitstraling. In de suite kunt u genieten van een aparte woonkamer en ruime
slaapkamer. De luxe badkamer biedt een comfortabel ligbad, inloopdouche en toilet.

Bij dit Verwenarrangement in Twente is inbegrepen:
1 Overnachting
1x Ontbijt
1x Een 3-gangen keuze diner
Badjas, handdoeken en slippers liggen voor u klaar
Gebruik van Sauna Vital (uitsluitend ongekleed)
Hamam behandeling (40 minuten) Traditionele scrubbehandeling, inzeping, zeepmassage en een hoofdhuidmassage met olie. Het ritueel
sluit u af met het nuttigen van een verfrissende cocktail.

Prijs: € 150,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Prijzen zijn exclusief gemeentelijke belasting van € 2,15 p.p.p.n. en energietoeslag van € 5,00 p.p.p.n.

De 1-persoonskamer toeslag is € 21,00 per kamer per nacht.
Let op: vanaf zondag 1 juli 2022 serveren wij op zondagen geen lunch en diner meer.
De prijs van dit Verwenarrangement in Twente is geldig tot 1 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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