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Feel Good arrangement - Beautydag in Noordwijk

Samen genieten bij Azzurro Beauty & Wellness in Noordwijk
Lijkt het je leuk om heerlijk een beautydag samen met je partner, vriend, vriendin, moeder en/of dochter te genieten in een Wellness
Centrum waar luxe en aandacht voorop staan. Even lekker bijkomen van de stress van alle dag en heerlijk samen ontspannen in een luxe
ambiance. Dit is mogelijk in Noordwijk!

Schitterende beauty locatie op 100 meter van het Noordwijkse strand
Deze wellness in Noordwijk aan Zee is gevestigd in een schitterende locatie in de duinen en 100 meter van het strand. Een tot de verbeelding
sprekend centrum waar de nadruk ligt op total wellbeing. Een plek om even te ontsnappen aan de drukte van het dagelijks leven en om weer
optimaal in balans te komen. Ook staat bij het Wellness Centrum uw privacy hoog in het vaandel. Er vindt daarom geen naaktrecreatie
plaats. Het dragen van badkleding tijdens de arrangementen is verplicht.

De producten
U wordt door een team van zeer deskundige en gediplomeerde schoonheidsspecialisten verwend met de het topmerk Comfort Zone uit
Italië en zijn de behandelingen perfect af te stemmen op uw individuele wensen en behoeften.

Bij dit Feel good arrangement is inbegrepen:
Comfort Zone gezichtsbehandeling bestaand uit welkomstritueel, huidanalyse, reiniging, scrub of peeling, massage gelaat hals en
decolleté, masker, dagverzorging.
Ontgiftende en voedende lichaamspakking (keuze uit verschillende soorten pakkingen)
Hoofdhuidmassage
Voetmassage
Gratis parkeergelegenheid
Gebruik van wellnessfaciliteiten
Gebruik van zonnecabine
Gebruik van hydromassagebed
Gebruik van sportfaciliteiten
Onbeperkt koffie/thee en sappen

Prijs: € 99,00 p.p.
Duur behandelingen 55 minuten.
Als extra optie kan een lunch geserveerd worden € 17,50 p.p. inclusief een heerlijke verse smoothie en keuze uit een salade of
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clubsandwich/sandwich.
Het dragen van badkleding tijdens de arrangementen is verplicht. Toegang vanaf 18 jaar.
De prijs van Feel Good arrangement in Noordwijk is geldig tot en met 31 december 2020.
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