Hoe is het met ons?
Al enige tijd heeft u geen bericht van ons ontvangen. Om eerlijk te zijn: ons hoofd stond er niet naar.
Publicitair wellicht niet zo handig, maar we hadden andere katten te geselen.
Inmiddels is het al 2,5 jaar dat de gemeente Essen ons -van de één op de andere dag- de opdracht
gaf om Aqua-Blauw te sluiten en de openingsuren in Aqua-Groen strikt te beperken. Nog steeds doen
we er van alles aan om dit weer ongedaan te maken, o.a. door gesprekken met de gemeente en het
recent indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag. Maar helaas is dat nog niet gelukt. Dat enkele
bewoners daar regelmatig tussendoor fietsen, helpt ons ook niet echt.
Onze medewerksters en wijzelf zijn echter geen mensen om bij de pakken neer te zitten.
Dus we blijven goede moed houden dat rechtvaardigheid zal zegevieren; al kan dat nog wel enige tijd
duren.
We zijn dan ook heel blij met u die regelmatig komt baden. Dit opdat Aqua Sauna Plezier kan blijven
bestaan als de privé-sauna waar het goed toeven is en waar service, vriendelijkheid en hygiëne hoog
in het vaandel staan.

Feestdagen
Nu de dagen korter worden en er hier en daar een guur windje waait of regenbui valt, weet u dat
de Feestdagen er aan komen. Sinterklaas legt volgend weekend zijn boot weer aan en de Kerstman
laadt zijn pakjes al op zijn arrenslee.
Wij hebben dan ook weer enkele verrassende en bijzondere cadeau-suggesties voor u.
Denk eens aan:
geruite pestamals (omslagdoeken) in diverse kleuren.
Handig om u in te wikkelen als u naar de sauna komt
geurende zachte zepen voor een zeer zachte en schone huid.
Zeker als u daar een scrubwashandje bij gebruikt
kohl voor schitterende en stralende ogen.
Met een speciale houten of glazen kohl-houder erbij, steelt u zeker de show.
En wist u dat kohl ook uw ogen gezond en schoon houdt?
"soap on a rope" met geitenmelk of jasmijn

Baden overdag
Iedereen kent wel van die periodes: druk-druk-druk.
Juist dan is het heerlijk om een dagje vrij te nemen en te komen baden. Zeker als het zonnetje schijnt,
is het heerlijk vertoeven op het terras bij de sauna.
Wilt u nog wat extra's?
Wij verzorgen ontbijten of lunches, maar ook een hapjes-schotel, maaltijdsalade, een broodje of iets
zoets is mogelijk. Het staat dan klaar als u komt baden. Alles met zorg en liefde samengesteld door
Step2; onze huis-cateraar.
Daarna bent u weer helemaal ontspannen; dat garanderen wij u.

Langer baden? Dat kan altijd
Op onze website ziet u een strak schema aan blokken van twee uur.
Wilt u echter langer komen, iets eerder beginnen of eindigen, bel ons dan.
Als het mogelijk is, zijn wij altijd bereid u maatwerk te leveren.

Opgiet-geuren die de Herfst laten ruiken
In ons assortiment hebben we de herfst-geuren weer tevoorschijn gehaald.
Eén van deze geuren is Indische Droom: een wat oriëntaalse zoetige geur die ruikt naar warmte
en gezelligheid. Houdt u meer van kruidig. Denk dan eens aan Tijm: goed om de luchtwegen
open te houden.
Kom het maar eens proberen !

Veilige Afzender
Wilt u er zeker van zijn dat u uw reserverings-bevestiging en deze Nieuwsbrief ontvangt, maak dan
ons mailadres info@aquasaunaplezier.be tot "veilige afzender".
Op die manier komen onze mailtjes niet in uw SPAM terecht.

Tot binnenkort,
Het Aqua Sauna Plezier-team
Marian - Badria - Zajnab - Maryam - Hans

