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WIST U DAT...

ACTIES
Massageacties

Bij boeking van één verzorging* per persoon van minimum 50 euro, krijgt u de thermen aan halve prijs.
Bij boeking van twee verzorgingen* per persoon van minimum 50 euro per verzorging, krijgt u de thermen gratis.
*met uitzondering van epilaties

Last minute

Indien u de dag zelf ter plaatse boekt voor een massage of verzorging, geven wij een korting van 15%.
Let op: plaatsen zijn beperkt en niet gegarandeerd.

… u niet hoeft te reserveren voor de thermen, maar wel voor massages of verzorgingen?

Verjaardagen

… u voor een saunabezoek 2 grote handdoeken, badkledij, badjas en badslippers nodig heeft?

Om uw verjaardag te vieren, bieden wij u een cadeautje aan. U kan kiezen tussen een kortingsbon van 10 euro
bestemd voor een volgend saunabezoek of een flesje prosecco om mee naar huis te nemen.
Dit aanbod is geldig in de volledige maand van uw verjaardag op vertoon van uw identiteitskaart.

... u van onze keuken of verzorgingen kan genieten zonder de thermen te gebruiken?

Klantenkaart voor verzorgingen en massages

… u best even onze website raadpleegt vooraleer u onze thermen bezoekt?
Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft: sluitingsdagen, themadagen, avondtarief, …

Om onze vaste klanten te belonen, geven wij bij elke elfde verzorging of massage 10% korting op uw klantenkaart.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Studententarief

… u in ons restaurant kan genieten van een uitgebreide menukaart?

Studenten genieten van een voordeliger tarief van 21,50 euro.
Alle dagen geldig en enkel op vertoon van uw studentenkaart.

… u extra verwend wordt tijdens onze uitgewerkte themadagen?

Avondtarief

… u in 2018 kan genieten van vele voordeelacties, zoals studentenkortingen of last minutes?

Vanaf 17 uur betaalt u 18,50 euro voor een thermen bezoek, met uitzondering van vrijdag en zaterdag.
Voorwaarden en kalender zie onze website.

Kortingen zijn per persoon en niet cumuleerbaar met andere acties.
Acties en prijzen geldig tot en met 31/12/2019.
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Ontspanningsmassage

Thermen

Voetmassage

Ontspannende massages
Een ontspannen gevoel na de massage verzekerd

Beurtprijs ........................................................................................................................................................... € 27,00

Gelaatsmassage 25’.......................................................................................................................................... € 36,00

Avondtarief......................................................................................................................................................... € 19,50

Hoofdhuidmassage 25’.................................................................................................................................... € 36,00

Studententarief.................................................................................................................................................. € 21,50

Voetmassage 25’............................................................................................................................................... € 36,00

Thermen pakket................................................................................................................................................. € 55,50

Ontspanningsmassage 25’............................................................................................................................... € 36,00

10-badenkaart................................................................................................................................................ € 200,00

Ontspanningsmassage achterzijde van het lichaam 50’........................................................................... € 65,00

Onbeperkte tijd

Vanaf 17 uur. Niet geldig op vrijdag, zaterdag, de avond voor een feestdag en/of vakantieperiodes (zie website)
Enkel op vertoon van studentenkaart

Toegang tot de thermen, twee handdoeken, een badjas, een glaasje cava en een lunch ter waarde van 18,50 euro

Maandabonnement ....................................................................................................................................... € 100,00
Abonnement 1/2 jaar..................................................................................................................................... € 550,00
Duo-abonnement 1/2 jaar............................................................................................................................ € 825,00
Huur saunahanddoek.......................................................................................................................................... € 3,50
Huur badjas........................................................................................................................................................... € 6,00
Verkoop badslippers............................................................................................................................................ € 6,00
Verkoop teenslippers........................................................................................................................................... € 7,50

Massage van het gelaat, hoofd, hals, decolleté, schouders en nek
Massage van de hoofdhuid, hals, decolleté en nek
Massage van de voeten en enkels

Massage van de rug, nek, schouders en hoofd

Massage van de rug, nek, schouders, hoofd en achterzijde benen

Ontspanningsmassage 50’............................................................................................................................... € 65,00
Massage van het volledige lichaam

Stoelmassage 25’............................................................................................................................................... € 36,00
Massage van de rug, nek, schouders en hoofd
Ideaal voor zwangere vrouwen of zij die geen buikligging kunnen aannemen

Stoelmassage deluxe 50’................................................................................................................................. € 65,00
Massage van het volledige lichaam waarvan 25’ op de massagebank

Ballon rugmassage 25’..................................................................................................................................... € 36,00
Massage van de rug met warmwaterballon

Ballon massage 50’........................................................................................................................................... € 65,00
Het gebruik van handdoeken en het dragen van een badjas en badslippers zijn omwille van de hygiëne VERPLICHT

Massage van het volledige lichaam met warmwaterballon
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Pro sleep massage

Hot stone massage

Sportmassage

Voetreflexologie

Stevige massages
Een ontspannen en soepeler gevoel na de massage verzekerd
Hot Stone gelaatsmasssage 25’..................................................................................................................... € 36,00

Stevige massage 25’......................................................................................................................................... € 36,00

Hot Stone rugmassage 25’.............................................................................................................................. € 36,00

Stevige massage 50’......................................................................................................................................... € 65,00

Hot Stone massage 50’.................................................................................................................................... € 65,00

Drukpuntmassage 25’..................................................................................................................................... € 36,00

Massage van het volledige lichaam met warme lavastenen

Massage van de rug, nek, schouders en hoofd

Total relax massage 85’.................................................................................................................................... € 89,50

Drukpuntmassage 50’.....................................................................................................................................€ 65,00

Gelaatsmassage met warme lavastenen

Massage van de rug met warme lavastenen

Massage van de rug, nek, schouders en hoofd
Massage van het volledige lichaam

Massage van het volledige lichaam met als extra een combinatie van
warme lavastenen- en warmwaterballonmassage

Massage van het volledige lichaam

Tranquillity Aromatic spa ritual 55’................................................................................................................ € 67,50

Suggestiemassage* 50’....................................................................................................................................€ 67,50

Ultieme, ontspannende, zachte massage op basis van essentiële oliën

Suggestiemassage* 25’....................................................................................................................................€ 37,50

Tranquillity Aromatic spa ritual total 85’ ...................................................................................................... € 93,20
Ultieme, ontspannende, zachte massage op basis van essentiële oliën
met als extra reinigingsmelk, peeling en masker voor het gelaat

Tranquillity Aromatic spa ritual deluxe 110’.............................................................................................. € 117,00
Ultieme, ontspannende, zachte massage op basis van essentiële oliën, reinigingsmelk,
peeling en masker voor het gelaat met als extra Hot Stone massage

Tranquillity Pro sleep massage 55’................................................................................................................€ 67,50
Massage van het volledige lichaam die zorgt voor een diepe ontspanning, een mentale rust
en een diepere nachtrust. Zachte massagetechnieken in combinatie met het gebruik van zachte borsteltjes
Gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn massages niet aan te bevelen.
Het is aan te raden om tijdens de massages een zwembroek te dragen ipv een zwemshort.

*U heeft standaard de keuze uit een Chinese, Thaise, Afrikaanse massage of voetreflexologie.
We bieden op regelmatige basis nieuwe massages aan. Ook bij themadagen zijn er speciale massages.
Meer informatie te verkrijgen aan de receptie.
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Themadagen

2019
02 > 06 / 01 — 26 > 30 / 12 opgiet met hapjes

11/03 > 06 / 04 gezonde weken

28 / 06 > 31 / 08 Sané lounge bar

05 > 12 / 05 ladies week

14 > 17 / 02 Valentijn... by candle
light by candle light
valentijn

13 > 26 / 05 wellnessdagen

01 / 09 ontbijt met kids

30/09 > 24 / 10 oriental weeks

25 > 26 / 01 — 05 > 06 / 04 — 29 > 30 /11 BBQ

01 > 27 / 06 jubileummaand

22/11 > 01 / 12 opgiet 10-daagse
© Sam Tang Photography

More than just relaxing...

www.sane-thermen.be

Gelaatsverzorging

Bio Phyto verzorging

Verven wimpers

Anti-aging verzorging

Gelaatsverzorgingen
Van huidverbetering tot intensieve ontspanning
Bij Thermen Sané stemmen we onze gelaatsbehandelingen af op uw wensen rekening houdend met uw huidtype.
Huidverbetering staat hierin centraal.

BASISVERZORGINGEN

ANTI-AGING VERZORGINGEN

Onze gelaatsverzorgingen zijn zowel geschikt voor dames als voor heren.
Ze bestaan uit een reiniging (demaquilleren), eventuele epilatie (bovenlip en/of wenkbrauwen), peeling, uitdrukken van
comedonen en gerstekorrels, serums, massage (van gelaat, hoofd, hals, schouders en decolleté), maskers en een dagcrème.

Deze verzorging stimuleert de celvernieuwing en collageenproductie die de huidtextuur herstelt.
Het is een intensieve behandeling tegen rimpels, fijne lijntjes, huidverslapping en vochtverlies.
Uw huid is achteraf soepeler en steviger.

Korte gelaatsverzorging 25’............................................................................................................................ € 39,00

Anti-aging gelaatsverzorging 55’.................................................................................................................... € 72,00

Gelaatsverzorging 55’....................................................................................................................................... € 64,00
Specifieke gelaatsverzorging 80’.................................................................................................................... € 79,50

VERVEN

Tranquillity gelaatsverzorging 55’................................................................................................................... € 67,50

Enkel te reserveren als supplement bij een gelaatsverzorging

Ontspannende gelaatsverzorging met reinigingsmelk, peeling en masker voor het gelaat (geen epilatie, geen uitdrukken)

BIO PHYTO VERZORGINGEN
De Bio Phyto bestaat uit 100% biologische ingrediënten. De kruidenpeeling biedt een oplossing voor een ongelijkmatige
huidoppervlakte, verhoogde talgproductie, irritatie, grauwe huid en stress. De huid word roze en voelt fris aan
met een stralend resultaat als gevolg.

Verven wimpers................................................................................................................................................. € 10,00
Verven wenkbrauwen....................................................................................................................................... € 10,00
Verven wimpers en wenkbrauwen................................................................................................................ € 18,50

Bio Phyto gelaatsverzorging 55’ ................................................................................................................... € 69,00
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Honingpakking

Anti-stress pakking

Manicure

Pedicure

Lichaamsverzorging
LICHAAMSPEELING

DROGE HAMAM VERZORGING

Een lichaamsscrub waarbij de dode huidcellen verwijderd worden. Hierdoor wordt de huid voelbaar zachter
en zal de huid intensiever bruinen bij zon of zonnebank. Denk eraan: na de peeling mag u de eerste 24 uur
geen gebruik maken van de zonnebank.

Scrub met zwarte zeep van de rug en schouders, hoofdhuidmassage en daarna aansluitend
rug-, schouder- en nekmassage met een warme oriëntaalse olie

Lichaamspeeling 25’......................................................................................................................................... € 36,00
Lichaamspeeling deluxe 50’............................................................................................................................ € 65,00

Extra lichaamsmassage met warme olie

LICHAAMSPAKKING
Al onze pakkingen worden ingemasseerd om u een zo ontspannen mogelijke verzorging aan te bieden.
Zo kan de pakking haar werk doen terwijl u geniet van een massage. U krijgt achteraf een flesje olie,
waarmee u de huid na het gebruik van de thermen extra kan insmeren om de huid te voeden en te hydrateren.

Honingpakking 55’............................................................................................................................................ € 65,00
Lichaamspeeling, lichaamsmassage met honingpakking, voedende crème en hoofdhuidmassage

Droge hamam 25’ ............................................................................................................................................ € 36,00
Droge hamam deluxe 50’ ............................................................................................................................... € 65,00
Met als extra lichaamsmassage met warme oriëntaalse olie

Manicure en pedicure
Beauty manicure 25’........................................................................................................................................ € 27,00
Manicure 55’..................................................................................................................................................... € 48,00
Medische pedicure 55’....................................................................................................................................€ 48,00
Lakken nagels...................................................................................................................................................... € 6,00

Enkel als supplement bij manicure of pedicure van 55 minuten

Pakking naar keuze deluxe 80’....................................................................................................................... € 92,00
Lichaamspeeling, uitgebreide lichaamsmassage met pakking naar keuze en hoofdhuidmassage

Anti-stress pakking 55’..................................................................................................................................... € 65,00
Rugpeeling, warme modderpakking van de rug en schouders en massage met warme olie
van de benen, rug, schouders en hoofd
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Epilatie wenkbrauwen

Harsen

Epilaties
Epilatie wenkbrauwen en harsen bovenlip.................................................................................................. € 16,50
Harsen kin en bovenlip.................................................................................................................................... € 16,50
Harsen volledig gelaat...................................................................................................................................... € 29,50
Wenkbrauwen, bovenlip, kin en zijkant van het gelaat

Harsen bikinilijn
Sliprand.......................................................................................................................................................... € 15,00
Uitgebreide sliprand 25’............................................................................................................................. € 21,50
Volledige sliprand 55’................................................................................................................................. € 32,50
Harsen oksels..................................................................................................................................................... € 13,50
Harsen armen..................................................................................................................................................... € 15,00
Harsen onder- of bovenbenen....................................................................................................................... € 19,50
Harsen volledige benen................................................................................................................................... € 32,50
Harsen volledige benen en oksels................................................................................................................. € 41,80
Harsen uitgebreide bikinilijn, oksels en onder- of bovenbenen.............................................................. € 49,50
Harsen onderbenen en oksels........................................................................................................................ € 30,00
Harsen bovenlichaam....................................................................................................................................... € 29,50

Rug en schouders of buik en borst

Verwendagen:

uw dagje uit...

Voor een onvergetelijke dag bij Thermen Sané kan u één van onze arrangementen reserveren.
Deze verwendagen zijn steeds voorzien van een thermen pakket ter waarde van 55,00 euro,
een glaasje cava, twee handdoeken, een badjas, toegang tot de thermen en lunch ter waarde van 18,50 euro.
Na ontvangst volgt er een bespreking van de dag en een rondleiding in ons kuuroord. Wij bieden u
de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende opgietsessies.

Anti-stress arrangement................................................................................................................................ €173,00
Thermen pakket + droge hamam 55’ + hoofdhuidmassage 25’ + gelaatsmassage 25’

Voor haar arrangement .................................................................................................................................. €166,00
Thermen pakket + gelaatsverzorging 55’ + Hot Stone massage 50’

Voor hem arrangement.................................................................................................................................. €166,00
Thermen pakket + gelaatsverzorging 55’ + stevige massage 50’

Vriendinnen arrangement.............................................................................................................................. €175,00
Thermen pakket + gelaatsverzorging 55’ + droge hamam 25’ + voetmassage 25’

Relax arrangement.......................................................................................................................................... €183,00
Thermen pakket + Tranquillity Spa Ritual 55’ + specifieke gelaatsverzorging 80’

Massage arrangement .................................................................................................................................... €173,00
Thermen pakket + massage naar keuze 50’ + hoofdhuidmassage 25’ + Hot Stone gelaatsmassage 25’

Zen arrangement............................................................................................................................................. €173,00
Thermen pakket + droge hamam deluxe 50’ + voetmassage 25’ + hoofdhuidmassage 25’

Top verwendag arrangement........................................................................................................................ €204,00
Thermen pakket + gelaatsverzorging 55’ + Hot Stone massage 50’ + droge hamam 25’

Tranquillity arrangement................................................................................................................................. €171,00
Thermen pakket + Tranquillity gelaatsverzorging 55’ + Tranquillity Spa Ritual 55’
Heeft u interesse in een overnachting in de buurt? Gelieve ons te contacteren.
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More than just relaxing...

SANÉ THERMEN
Bilzersteenweg 411, 3700 Tongeren
T 012/23 64 42 — info@sane-thermen.be
OPENINGSUREN
Dagelijks van 10 u. tot 23 u. — Keuken open van 11.30 u. tot 22.30 u.
Zondag van 11.30 u. tot 20 u. — Keuken open van 12 u. tot 19.30 u.
www.sane-thermen.be — www.facebook.com/thermen.sane

