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Vriendinnenarrangement in Overijssel - Stress Relief

Heerlijk ontspannen
Heerlijk ontspannen in een tot 32 graden verwarmd binnenzwembad, je in luxe laten wentelen in de beauty of lekker relaxen in de sauna en
het Turks stoombad. Voor dit alles staat het luxueuze Resort Bad Boekelo, gelegen in op een eigen bosrijk landgoed van 23 hectare. De
stad Enschede ligt op een paar kilometer afstand, dus ook voor cultuur, winkelen en uitgaan is dit hotel een uitstekende uitvalsbasis. Wij
beschikken over een compleet Beauty en Wellnesscentrum met vele behandelcabines (enkele en duo-cabines) voor zowel lichaams- en
gelaatsbehandelingen. Tevens beschikken wij over een Finse sauna, Turks stoombad, voetenbad, dompelbad, verwarmd binnenzwembad
en solarium.

Bijkletsen en Relaxen in Twente
Is het tijd om gezellig met vriendinnen op stap te gaan en kunt u ook zo genieten van een lekker dagje sauna, genieten bij de open haard en
natuurlijk even zo'n heerlijke ontspannende lichaamsbehandeling? Verwen u zelf dan met dit fantastische Wellness Puur arrangement!
Laat u even verwennen en neem de tijd om weer eens ouderwets bij te kletsen. En 's avonds na het eten niet naar huis, maar heerlijk
naborrelen om vervolgens lekker weg te dromen en 's morgens nog even gezellig samen te ontbijten.

Ontspannen in een 4-sterren resort
Temidden van het Twentse coulisselandschap ligt het gastvrije 4-sterren hotel en appartementen complex, Resort Bad Boekelo. De vele
faciliteiten van het hotel bieden u de mogelijkheid uw verblijf op een eigen wijze in te richten.

Kamers en appartementen
De kamers zijn o.a. voorzien van een telefoon, televisie, badkamer met bad of douche en toilet en een balkon of terras met zitje. Een
overdekte passage verbindt het hotel met het appartementencomplex. Alle hotelkamers en appartementen beschikken over gratis draadloos
internet. De appartementen beschikken over een woonkamer met kitchenette voorzien van koelkast, magnetron, 4 kookplaten en
koffiezetapparaat, 2 slaapkamers met 2 bedden, een badkamers met douche / bad en toilet en een badkamer met toilet en douche. Alle
appartementen hebben een terras of balkon met zitje.

Dit 2-daagse Stress Relief arrangement is inclusief:
1 Overnachting in luxe hotelkamer
1x Uitgebreid ontbijtbuffet
Onbeperkt gebruik wellness faciliteiten, zwembad, sauna en Turks stoombad
1 x Stress Relief Lichaamsmassage van 30 minuten; een combinatie van een bindweefselmassage en ontspanningsmassage. Een
weldaad voor lichaam en geest.
Gratis gebruik van Wifi
Gratis parkeren
Gebruik sauna
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Gebruik tennisbaan

Prijs: vanaf € 94,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Exclusief verblijfstoeslag
De prijs van dit 2-daags Stress Relief arrangement is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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