HEROPENING AVONDUREN
Wij hebben goed nieuws !!!
De Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist dat onze sauna vanaf heden weer
ruimere openingstijden heeft:
op maandag t/m zaterdag
van 7.00 tot 21.00 uur
en
op zon- + Belgische feestdagen van 8.00 tot 19.00 uur
In de praktijk betekent dit dat wij vanaf 9.00 uur open zullen zijn.
De beschikbare blokken zijn grotendeels gemaakt voor 2 uur.
Maar …… als u vroeger dan 9.00 uur wilt komen baden of een langer blok wilt, dan is dat zeker
mogelijk. Bel of mail ons dan even; dat is de snelste manier.
Daarnaast heeft de Bestendige Deputatie beslist dat:
- er sprake is van een stedenbouwkundige vergunning voor onze BEIDE units
- de klachten van enkele bewoners vanwege overlast als onbewezen zijn afgewezen
Jammer genoeg Aqua-Blauw voorlopig nog niet open kunnen gaan. Hier is eerst een technische
update voor nodig.
Wij zijn blij !!!
U en wij hebben er 3,5 jaar op moeten wachten.
De volhouder wint !!!

FEESTDAGEN - OPENINGSTIJDEN + CADEAUTJES
De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent cadeautjes zoeken voor wie u lief is.
Wij hebben allerlei artikelen die u ook lekker thuis kunt gebruiken. Kom eens kijken en wellicht vindt u
daar het perfecte cadeau.
Onze sauna is gesloten op 1e Kerstdag (25 december) + Nieuwjaarsdag (1 januari).
Op Kerstavond + Oudejaarsavond sluiten wij om 18.30 uur.

CADEAUBONNEN
Wilt u een wat groter cadeau geven met Sinterklaas of Kerst, denk dan aan onze cadeaubonnen.
Deze kunnen een door u gekozen bedrag vermelden, maar ook kunt u bv. "2 uur sauna" schenken.
Hoe dan ook: wij pakken de bon met plezier voor u in en versieren 'm dan feestelijk.
Bel vooraf even of één van onze medewerkers aanwezig is.
Lukt het u niet om langs te komen, dan kunnen wij de cadeaubon ook digitaal versturen.

UITLEG INFRAROOD
Onze Infra-rood Sauna is er om vermoeide spieren te ontspannen en stijfheid te verlichten.
Het is bewezen dat als u last heeft van artritis of reumatische klachten, deze sauna u verlichting
geeft. Uw spieren en gewrichten worden immers soepeler en daarmee minder pijnlijk.
De infrarood-stralen gaan diep de huid in. Het lijkt alsof u "een kacheltje heeft doorgeslikt", waardoor
u het gevoel heeft van binnenuit op te warmen.

Let op: de stralen van deze Sauna zijn niet schadelijk.
Onze sauna heeft overigens een timer, waardoor u nimmer te lang kunt blijven zitten.
Drink voldoende water voor en na gebruik van de Infra-rood Sauna, en koel na afloop rustig af.
Als u zwanger bent, is het beter deze niet sauna te gebruiken.

BIER VAN DE MAAND
Deze keer hebben we een biologisch bier in de kijker staan.
Het is GINETTE: met biologisch geteelde ingrediënten, van eerste kwaliteit, natuurlijk wit maar zonder
te overdrijven. U kunt kiezen uit "blond" en "fruit".
De "blonde" is licht en verfrissend; en de "fruit" (met framboos, zwarte bes, braam en vlierbessen) is
zeker niet te zoet.
Lekker tijdens u sauna-bezoek.
www.ginettebeer.com/nl/bieren
En mocht u niet van bier houden, dan hebben we ook fruitsappen, waters en frisdranken te koop.

WINTERSE OPGIET
Nu het kouder wordt, komt de behoefte aan "warmere" geuren.
Denk aan kaneel en sinaasappel.
En …… met de komende kerst zal ook dennen weer in ons bakje staan.

Het Aqua Sauna Plezier-team
Marian - Badria - Zajnab - Maryam - Hans

