
PRIJSLIJST 2022
Sané Thermen



THERMEN

ZENMASSAGES

Beurtprijs                                             29,75 
Onbeperkte tijd
Avondtarief          22,50 
Vanaf 17 uur  
Niet geldig op vrijdag, zaterdag, feestdagen en vakanties  
(uitgezonderd juli & augustus)
jongerentarief          22,75 
Geldig van 12 jaar tot de maand waarin je 25 wordt.
Thermen pakket          59,00 
Toegang tot de thermen, twee handdoeken, een badjas,  
een glaasje cava of frisdrank en een in het restaurant  
te besteden bedrag t.w.v. €18,50
10-badenkaart                225,00
Maandabonnement                 120,00
Abonnement 1/2 jaar               590,00
Huur saunahanddoek            3,50
Huur badjas               6,00
Verkoop badslippers             6,00
Verkoop teenslippers             7,50

Tranquillity Aromatic spa ritual 50’      70,20 
Ultieme, zachte massage op basis van essentiële oliën
Tranquillity Aromatic spa ritual total 80’      96,90 
Ultieme, zachte massage op basis van essentiële oliën met  
een reinigingsmelk, peeling en masker voor het gelaat als extra
Tranquillity Aromatic spa ritual deluxe 110’            121,70 
Ultieme, zachte massage op basis van essentiële oliën, reinigingsmelk,  
peeling en masker voor het gelaat met extra Hot Stone massage
Tranquillity Pro sleep massage 50’      70,20 
Massage van het volledige lichaam die zorgt voor een  
diepe ontspanning, een mentale rust en een diepere nachtrust.  
Zachte massagetechnieken in combinatie met het gebruik van zachte 
borsteltjes
Total relax massage 80’       93,00 
Massage van het volledige lichaam met een combinatie van  
warme lavastenen- en warmwaterballonmassage als extra



MASSAGES

ANTI-STRESS VERZORGINGEN

Massage 25’          39,00 
Massage van de rug, nek, schouders en hoofd
Massage 50’          67,50 
Massage van het volledige lichaam
Massage achterzijde van het lichaam 50’      67,90 
Massage van de rug, nek, schouders, hoofd en achterzijde benen
Gelaatsmassage 25’         39,00 
Massage van het gelaat, hoofd, hals, decolleté, schouders en nek
Hoofdhuidmassage 25’        39,00 
Massage van de hoofdhuid, hals, decolleté en nek
Voetmassage 25’         39,00 
Massage van de voeten en enkels 
Stoelmassage 25’         39,00 
Massage van de rug, nek, schouders en hoofd
Stoelmassage deluxe 50’        67,50 
Massage van het volledige lichaam waarvan 25’ op de massagebank
Hot Stone gelaatsmasssage 25’       39,00 
Gelaatsmassage met warme lavastenen
Hot Stone rugmassage 25’        39,00 
Massage van de rug met warme lavastenen
Hot Stone massage 50’        67,50 
Massage van het volledige lichaam met warme lavastenen

Pakking 50’                67,50 
Massage van de rug, nek, schouders en hoofd 
Anti- stressmassage 50’              67,50 
Massage van het gelaat, de hoofdhuid en ontspannend
Zen massage 50’               67,50 
Massage van het hoofd, gelaat, handen, voeten en armen
Peeling 50’                67,50 
Peeling van de rug, het hoofd en het gelaat 



LICHAAMSPEELING

MANI- EN PEDICURE

LICHAAMSPAKKING

Lichaamspeeling 45’                   65,00 
Scrub met zeezout en nabehandelende crème
Lichaamspeeling deluxe 45’                  65,00 
Zwarte zeep en extra lichaamsmassage met warme olie 
Droge hamam* 25’                    39,00 
Rugpeeling met een massage van de rug, nek en schouders
Droge hamam* deluxe 50’                  67,50 
Rugpeeling met een massage van de achterzijde van het lichaam
Antistress                    67,50 
Rugpeeling, warme modderpakking van de rug en schouders  
Massage van de achterzijde van het lichaam met warme  
oriëntaalse olie 

*Scrub met zwarte zeep

Manicure 50’                   52,80 
Medische pedicure 50’                 52,80 

Verzachtende pakking 50’              67,50 
Lichaamspeeling, lichaamsmassage met pakking, voedende crème  
en hoofdhuidmassage 
Keuze uit honing, Aloe Vera, bamboe of kokos.
Pakking naar keuze deluxe 80’             95,70 
Lichaamspeeling, uitgebreide lichaamsmassage met pakking  
naar keuze en hoofdhuidmassage



ONTHARINGEN

VERWENDAGEN 

Epilatie wenkbrauwen en harsen bovenlip             24,90
Harsen oksels                24,90
Harsen armen               24,90
Harsen onderbenen               24,90
Harsen volledige benen              49,50 
Harsen bikinilijn 
 Sliprand 25’       24,90 
 Volledige bikinilijn 55’     49,90

Harsen volledig gelaat              49,50 
Wenkbrauwen, bovenlip, kin en zijkant van het gelaat
Harsen volledige benen en oksels             55,75
Harsen bovenlichaam              49,50 
Rug en schouders of buik en borst
Harsen onderbenen en oksels             33,60
Harsen sliprand, oksels en onderbenen            54,90

ANTI-STRESS              174,00  
Anti-stress pakking 50’ + anti-stress massage 50’
VOOR HAAR              175,50 
Gelaatsverzorging 55’ + massage 50’
VOOR HEM              175,50 
Gelaatsverzorging 55’ + stevige massage 50’
VRIENDINNEN             175,50 
Gelaatsverzorging 55’ + zen massage 50’
MASSAGE               174,00 
Massage naar keuze 50’ + zen massage 50’
TRANQUILLITY              179,40 
Tranquillity gelaatsverzorging 55’ + Tranquillity Spa Ritual 55’ 

(overal een thermen pakket inbegrepen)



GELAATSVERZORGINGEN

SUPPLEMENT VERVEN

Korte gelaatsverzorging 25’              42,00 
Kennismaking met gelaatsverzorging

Gelaatsverzorging 50’              69,00
Bio Phyto gelaatsverzorging 50’              75,00
Anti-aging gelaatsverzorging 80’             89,00
Specifieke gelaatsverzorging 80’             89,00
Deluxe gelaatsverzorging 80’             89,00

Tranquillity gelaatsverzorging 50’             70,20 
Ontspannende gelaatsverzorging met reinigingsmelk, peeling  
en masker voor het gelaat (geen epilatie, geen uitdrukken)

Verven wimpers               11,00
Verven wenkbrauwen              11,00
Verven wimpers en wenkbrauwen             19,50


