Bij de Echoput draait alles om genieten in harmonie met
de natuur. Of u nu uit het raam kijkt vanuit uw hotelkamer
of een gerecht geserveerd krijgt in ons restaurant: u weet
direct van welk seizoen u aan het genieten bent. Zo ook in
onze nieuwe Body Spa.
De Echoput Body Spa is een behandelingsruimte waar wij
unieke, ontspannende lichaamsbehandelingen aanbieden
die wij zorgvuldig voor u hebben ontwikkeld. Van een
seizoensmassage met kalmerende geurbeleving tot een
volledige ontgifting van uw lichaamshuid waarbij u
ingewikkeld wordt met warme Kombu bladeren.
Voor meer informatie en reserveringen nodigen wij u van
harte uit om contact op te nemen met onze hotelreceptie.
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echoput
body spa

seizoensvlucht

verzachtend

detox

Laat u meenemen met de cyclus
van de natuur, het ritme en de geuren
van het seizoen tijdens deze heerlijke
ontspannende lichaamsmassage.

Verwen uw lichaamshuid met de
verzachtende werking van honing en de
verzorgende werking van havermelk en kokos
met deze natuurlijke lichaamsmassage.

Ervaar het bijzondere ontgiftende
effect van mineralen uit de zee.
Geniet van een stralende huid en
een volledig ontspannen lijf na
deze bijzondere behandeling.

Voetenbad met magnesiumzout
om tot rust te komen en uw hoofd
volledig leeg te maken

Voetenbad met magnesiumzout
om tot rust te komen en uw hoofd
volledig leeg te maken

Voetenbad met magnesiumzout
om tot rust te komen en uw hoofd
volledig leeg te maken

Geluiden van het seizoen
van de elementengong

Scrub van magnesiumzout en Himalaya zout
vermengd in een heerlijke mix van neroli,
rozemarijn en bergamot olie

Scrub van magnesiumzout en Himalaya zout
vermengd in een heerlijke mix van citrus oliën

Kalmerende geurbeleving
met een speciale seizoensblend
van essentiële oliën

Honing massage
stimuleert de doorbloeding en voert afvalstoffen af

Verwarmde stempels
gemaakt van Sea Moss om ontgifting te
stimuleren en huidfuncties te ondersteunen

Totale lichaamsmassage*
een ontspannen massage afwisselend
met stomende warme handdoeken

Verwarmde stempels
gemaakt van haver om uw huid te
kalmeren en herstellen

Inwikkeling met warme Kombu bladeren
een natuurlijke body wrap die wordt
afgedekt met handdoeken

Totale lichaamsmassage met kokosolie*
om uw lijf volledig te laten ontspannen en
uw huid weer te laten stralen

Totale lichaamsmassage met citrusolie
om alle mineralen goed te laten inwerken en
uw spieren volledig te laten ontspannen

45 minuten - €80
60 minuten - €95

* bij de 60-minuten variant. Indien u voor de 45-minuten
variant kiest, krijgt u een ontspannende rug-, nek- en
hoofdmassage

60 minuten - €95
90 minuten - €145

* bij de 90-minuten variant. Indien u voor de 60-minuten
variant kiest, krijgt u een ontspannende rug-, nek- en
hoofdmassage met kokosolie

90 minuten - €155

