Nieuwsbrief - juli 2020

WIJ ZIJN WEER OPEN !!!
Sinds 1 juli jl. zijn wij weer open ! En de grens ook !
Voor u en ons dus heel goed nieuws.
Het is fijn om te zien dat velen van u al hun bezoek hebben gepland.
Wij zijn ook de gehele zomerperiode geopend, zodat u langs kunt komen voor een lekkere warme
(stoom)sauna en een verkoelend zwembad.
En ook in onze tuin is het goed vertoeven met de heerlijke ruikende Kamperfoelie.
U kunt reserveren via: https://www.aquasaunaplezier.be/last-minutes-reserveren

ZOMERHUIDJES
Voor een stralende en gezonde huid hebben wij heerlijke olijvenzeep of scrubzout om uw huid schoon
en aangenaam te laten voelen.
En kent u onze ghassoul-zeep al? Geheel natuurlijk zonder kleur- of synthetische geurstoffen.
Met deze zeep "schuurt" u lichtjes de huid terwijl u onder de douche staat. Het resultaat: een gladde
en zachte perzikhuid. De beste basis om mee in de zomerzon te zitten.

Kamperfoelie in onze tuin

Ghassoul-zeep

EXTRA HYGIËNE
Ook al vóór de Corona-tijd maakten wij in het halve uur tussen twee reserveringen onze units
voor u extra proper. Dat betekent het afnemen van deuren, handvatten, zitplaatsen sauna's, toilet,
randen van de jacuzzi, zetels en vanzelfsprekend het reinigen van de vloer. En dit altijd met een
desinfecterend middel.
We zullen dit nu -zo mogelijk- met nóg meer aandacht en zorgvuldigheid doen en daarbij de
ontvangstruimte zeker niet overslaan. U bent dus veilig bij ons.
Dit ook omdat ú kiest met wie u onze privé-sauna bezoekt.
Heeft u vragen n.a.v. de C-maatregelen?
Wij beantwoorden ze graag voor u.

ASSORTIMENT SAUNAGEUREN
Nu de zomer is begonnen, hebben we ook ons assortiment sauna-geuren daarop aangepast.
Geniet van de frisse geur van Vlierbes of de meer kruidige geur van Rozemarijn.
En om het C-virus buiten de deur te houden, kunt u ook de reinigende geur van Salie kiezen.
Kies uw geur en geniet !

Tot binnenkort.
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