
1 Receptie
2 Kleedruimte
3 Entree saunaplein
4 Warme douches
5 Zoutsteen sauna (± 75°C)
6 Finse sauna (>90°C)
7 Infrarood sauna (± 75°C)
8 Turks stoombad (± 45°C)
9 Panorama sauna (70-80°C)
10 Rituelenruimte
11 Koude douches
12 Zoutbad
13 Voetenbad
14 Koud dompelbad
15 Lavendelsauna (± 70°C)
16 Binnenzwembad
17 Buitenzwembad
18 Koud inloopbad
19 Hottub

20 Whirlpool
21 Koude douches
22 Kelo sauna (± 85°C)
23 Film sauna (± 70°C)
24 Kleuren sauna (± 80°C)
25 Whirlpools
26 Terras
27 Relaxruimte
28 Restaurant
29 Watermassagebed
30 Zonnebank
31 Zonnebank
32 Hamam (op afspraak)
33 Beauty behandelruimtes
34 Beauty wachtruimte
35 Rookzone 115
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HUISREGELS

Om jouw Dagje Wellness bij SpaWell ontspannen te laten verlopen, zijn 

er huisregels van toepassing, hieronder vind je enkele belangrijke regels 

uitgelicht.

•  In het restaurant, de relaxruimtes en op het terras is het dragen van een  

 badjas verplicht. Deze zijn bij ons te huur. Deze verplichting geldt ook op  

 badkledingdagen.

•  Roken is alleen toegestaan in de speciale rookzone. Verder is het resort  

 inclusief het buitenterrein rookvrij.

•  Het dragen van badslippers is in de sauna niet toegestaan, daarbuiten is  

 het verplicht.

•  Het gebruik van een mobiele telefoon is alleen bij de receptie toegestaan.  

 Op overige plaatsen binnen het resort is het meenemen van een mobiele  

 telefoon of andere elektronische apparatuur zoals een tablet of mp3  

 speler niet toegestaan. Een e-reader (zonder camera en internet) is  

 toegestaan, mits je dit bij binnenkomst meldt.

•  Het maken van foto’s of filmopnamen binnen het resort is strikt verboden.

•  Storend gedrag, waaronder mede verstaan gewenste of ongewenste  

 intimiteiten, is niet toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden  

 dienen op eerste verzoek van SpaWell, na volledige betaling en zonder  

 restitutie, het resort te verlaten.

•  Zelf meegebrachte tassen zijn in het resort niet toegestaan. Jouw   

 persoonlijke eigendommen kan je veilig opbergen in je locker. 

•  Het bezet houden van ligbedden, banken en stoelen zonder dat deze  

 gebruikt worden, is niet toegestaan.

•  SpaWell houdt zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal  

 van door de gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen en  

 aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van letsel aan personen en/ 

 of schade aan goederen. SpaWell maakt gebruik van cameratoezicht  

 voor beveiliging van de gasten en het personeel. We hanteren een  

 maximale bewaartermijn van 24 uur, tenzij bepaalde beeldopnamen langer  

 nodig zijn voor afhandeling van geconstateerde incidenten.
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Maak jouw dagje wellness compleet met een van onze unieke 
rituelen.
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Klankschaal ritueel Snoezel ritueel Arinma ritueel


