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CONTACT
Bilzersteenweg 411, 3700 Tongeren
www.sane-thermen.be
info@sane-thermen.be
012/23 64 42

OPENINGSUREN
Maandag t.e.m. zaterdag: 10.00u tot 23.00u (Keuken: 11.30u tot 22.00u)		
Zondag: 11.30u tot 20.00u (Keuken: 12.00u tot 19.30u)

SLUITINGSDAGEN
1 januari, 17 april, 19 juni, 28 augustus, 24 - 25 - 31 december
29 april zijn we pas geopend vanaf 17u

Welkom

Liefste gast,
Welkom. In de warmte. In de rust. In een beleving. In Sané Thermen.
Eén van de weinige plekken waar je je kan onderdompelen in al het
bovenstaande en je jezelf op de eerste plaats mag zetten.
In dit magazine geven we je graag een ervaring mee: lees meer over
het opgietritueel, word een ervaren saunagast, ontdek alle themadagen en
leer de buurt wat beter kennen.
Geen tijd om dit boekje te lezen?
Je vindt alle informatie ook terug op www.sane-thermen.be.
Ontspannende groeten,
Team Sané
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WIST-JE-DAT
RESERVEREN ALTIJD VERPLICHT IS?

Voor de thermen, massages en verzorgingen. Dat doe je via www.sane-thermen.be

JE DIT NODIG HEBT BIJ JE BEZOEK:
Badkledij (altijd verplicht)
Badjas
2 grote handdoeken*
Badslippers**

*te huur/**te koop aan de receptie

GSM’S OVERAL VERBODEN ZIJN?

Schakel je hoofd af, gsm uit. Bewaar ze veilig in je locker terwijl jij ontstresst.

RELAXEN EN RUST BIJ ELKAAR HOREN?
Genieten staat centraal in Sané Thermen.
Help jij de rust te bewaren?

TIPS IN DE THERMEN:

Draag overal badslippers in de thermen, behalve in de sauna.
Graag een ligzetel buiten? Dan moet je snel zijn! We reserveren geen ligzetels voor jou,
maar je kan ze wel ter plekke vrijhouden.

TIPS IN DE SAUNA:

Neem meteen een verplichte douche bij het binnenkomen.
Respecteer de stilte, zodat alle gasten kunnen genieten.
Koel goed af. Neem een douche na iedere saunabeurt of stoombad.
Reserveren van stoelen en ligzetels binnen is niet toegestaan.
Zet je op een handdoek in de sauna, ook met je voeten. Badjassen blijven buiten.

TIPS IN HET RESTAURANT:

Het restaurant is ook toegankelijk zonder saunabezoek.
Voor onze saunagasten is het dragen van een badjas verplicht in het restaurant.
Onze veelzijdige menukaart varieert tijdens de themadagen.

Sané Thermen
Een familiebedrijf
dat warmte koestert.
Wat vroeger de thuishaven was van de familie Vantilt,
groeide uit tot de thermen die we nu Sané noemen.
Vierendertig jaar, drie verbouwingen en drie generaties later wordt het familiebedrijf nog steeds gedreven
door dezelfde drie waarden: liefde, warmte en rust. Samen creëren ze een plek waar huiselijkheid je
omarmt en je in alle gastvrijheid kan komen genieten.
Hoe graag we tradities in ere houden, stilstaan doen we nooit.
We doen nieuwe ideeën op bij elkaar, halen inspiratie uit de kleinste dingen en doen ons uiterste best om
vernieuwend uit de hoek te komen om onze gasten te blijven verrassen.
Beleving is onze ultieme belofte aan jullie.
Je voelt het in onze dagelijkse opgietsessies, die de sauna intenser doen ervaren. Je beleeft het tijdens de
themadagen, die Sané een nieuwe dimensie geven door het jaar. Je merkt het aan onze mensen, en hoe zij
mee relaxen als jullie tot rust komen.
Samen vormen ze Sané, de thermen met badkledij waar
we gasten ontvangen in de warmte van ons eigen nest.
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PLATTEGROND
Onze thermen is niet gigantisch groot, maar wel ontzettend gezellig.
Op deze plattegrond vind je alle faciliteiten terug in één oogopslag.

ZONE 0
complete stilte - praten niet toegestaan
kruidensauna / aromasauna / rustruimte
ZONE 1
hier mag zacht gefluisterd worden
saunahal / eventsauna / panoramasauna

�

ZONE 2
hier mag gepraat worden
bistro / buitenruimte / kleedkamers

�
��

laat hier je gebruikte badjas/handoek(en) achter

�
�

� �

�
�

��

�

�

�
�

�

WELLNESS IS A STATE OF MIND

INHOUD

Zeven tips in de thermen: de huisregels		

p. 4

Nieuw hier? Volg deze zeven tips voor een nog fijnere ervaring.

Wie we zijn: team Sané				

p. 5

Warme mensen maken een warme zaak.
Ontmoet de drie generaties.

PRIJSLIJST					

p. 8 - 31

Ontstressen op z’n best

Thermen				

p. 8

Massages				

p. 10-12

Anti-stress pakketten			

p. 13

Acties					

p. 14

Lichaamsverzorgingen			

p. 23-25

Gelaatsverzorgingen			

p. 26-27

Verwendagen				

p. 30-31

BELEVENISSEN
Waarom Sané altijd anders is: de themadagen

p. 15-22

Ontdek alle themadagen waarin we je willen onderdompelen.

Geur, warmte en spektakel: de opgietsessies

p. 28-29

Elke dag maken onze opgieters het extra warm voor je.

IN DE BUURT					

Maak kennis met onze buren in de oudste stad van België.

p. 32-35
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THERMEN
Dagtarief

Onbeperkte tijd

						 31,75

Avondtarief								 24,50
Vanaf 17 uur
Niet geldig op vrijdag, zaterdag, feestdagen en vakantieperiodes
(met uitzondering van juli & augustus)

Jongerentarief			

					 24,75

Geldig van 12 jaar tot de maand waarin je 25 wordt.

Thermen pakket								 61,00
Toegang tot de thermen, twee handdoeken, een badjas, een glaasje cava
en een in het restaurant te besteden bedrag t.w.v. € 18,50

Thermenkaart								245,00
Een 10-beurtenkaart die je kan delen met je volledige gezin.		
Maandabonnement 							130,00
Abonnement 1/2 jaar							700,00
Huur saunahanddoek							

3,50

Huur badjas								

6,00

Verkoop badslippers							

6,00

Verkoop teenslippers							

7,50

▪ Reserveren voor de thermen is altijd verplicht.
Dit kan makkelijk via onze website www.sane-thermen.be of via mail naar info@sane-thermen.be
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RELAX MASSAGES

Massages op basis van neutrale oliën die je in de watten
leggen en je met een relaxed gevoel doen terugkeren.
Verwen jezelf van kop tot teen door onze professionele masseurs en masseuses.
Ze kennen de kneepjes van het vak en zijn gedreven om je volledig ontspannen
naar huis te sturen. Al onze oliën zijn bovendien van neutrale maak en daardoor
voor iedereen geschikt.
Wist-je-dat… je onze massages best vooraf reserveert?
Ze zijn namelijk erg gewild! Bij voorkeur zelfs drie weken van tevoren. Kijk zeker
eens bij onze arrangementen (p.31) om meerdere massages te combineren met de
thermen. Al in de thermen aanwezig en toch nog zin in een massage? Je kan altijd
last-minute bij onze receptie informeren of er nog een plekje vrij is op één van
onze massagetafels.

Massage 25’							39,00
Rug, nek, schouders en hoofdhuid

Massage 50’							67,50
Volledige lichaam

Massage achterzijde van het lichaam 50’				
Rug, nek, schouders, hoofdhuid en achterzijde benen

67,50

Gelaatsmassage 25’						39,00
Gelaat, hoofdhuid, hals, decolleté, schouders en nek

Hoofdhuidmassage 25’						39,00
Hoofdhuid, hals, decolleté en nek

Voetmassage 25’						39,00
Voeten en enkels

Stoelmassage 25’						39,00
Rug, nek, schouders en hoofd

Stoelmassage deluxe 50’						67,50
Volledig lichaam, waarvan 25’ op de massagebank

Hot Stone gelaatsmasssage 25’					39,00
Gelaat met warme lavastenen

Hot Stone rugmassage 25’					39,00
Rug met warme lavastenen

Hot Stone massage 50’						67,50
Volledig lichaam met warme lavastenen

▪ Gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn massages niet aan te bevelen.
▪ Het is aan te raden om tijdens de massages een zwembroek te dragen i.p.v. een zwemshort.
SANE THERMEN 2022
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Deluxe massages op basis van essentiële oliën die een
totale ontspanning van lichaam en geest geven.
Tranquillity Aromatic spa ritual 50’			

70,20

Tranquillity Aromatic spa ritual total 80’ 			

96,90

Tranquillity Aromatic spa ritual deluxe 110’		

121,70

Tranquillity Pro sleep massage 50’			

70,20

Ultieme massage van het volledige lichaam

Extra: reinigingsmelk, peeling en masker voor het gelaat

Extra: reinigingsmelk, peeling, masker voor het gelaat en
een rugmassage met warme lavastenen
Ultieme massage van het volledige lichaam met zachte
borsteltjes die zorgen voor volledige ontspanning,
mentale rust en een diepere nachtrust

Total relax massage 80’					93,00
Oliemassage van het volledige lichaam, in combinatie met
warme lavastenen en een warmwaterballonmassage van de rug

ZEN MASSAGES

ANTI-STRESS PAKKETTEN
Allesomvattende verzorgingen die speciaal ontworpen zijn
om je lichaam volledig te ontstressen in één uur tijd.
Anti-stress pakking 50’					

67,50

Anti-stress massage 50’					

67,50

Rugpeeling met zwarte zeep, een warme zeemodderpakking
van de rug en een massage van de hoofdhuid en
de achterzijde van het lichaam

Massage van de rug, nek, schouders, het gelaat
en de hoofdhuid

Zenit massage 50’					67,50
Massage van alle lichaamsuiteinden: voeten, handen,
armen, gelaat en hoofdhuid

Anti-stress peeling 50’					67,50
Peeling van de rug en massage van gelaat en hoofdhuid
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ACTIES
M AS SAGE AC TI E S
Bij boeking van een verzorging* van minimum 50’ (aansluitend) per persoon,
krijg je een in het restaurant te besteden bedrag t.w.v. € 10.
Bij boeking van twee verzorgingen* van minimum 2 x 50’ per persoon,
krijg je een in het restaurant te besteden bedrag t.w.v. € 20.
*met uitzondering van epilatie, manicure en pedicure
VE R JAAR DAG
Jarig? Gefeliciteerd! Laat het even weten aan de receptie, dan krijg je een
klein cadeautje. Dit aanbod is geldig in de volledige maand van je verjaardag
op vertoon van je identiteitskaart.
B E AU TY K AART
Krijg bij elke elfde verzorging of massage 10% korting met je beautykaart.
*Niet cumuleerbaar met andere kortingen
W E L L N E S S K AART
Een 10-beurtenkaart die je kan delen met je volledige gezin.
GRO E P S R E S E RVATI E S
We nemen twee groepen per dag aan.
Gelieve dus tijdig te reserveren voor groepen vanaf 6 personen.
*Omdat we de rust in de thermen willen bewaren, bieden we geen voordeliger
groepstarief aan

▪ Kortingen zijn per persoon en niet cumuleerbaar met andere acties.
▪ Acties en prijzen geldig tot en met 31/12/2022.
▪ Acties en kortingen zijn altijd o.b.v. het dagtarief.

THEMADAGEN
2022
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FINSE WEKEN
26 DECEMBER - 6 MAART
Maak kennis met de befaamde Finse manier van wellness!
Wandel tussen de berkenbomen om uit te komen op een authentieke barrelsauna.
Deze houtgestookte sauna behaalt 100°C en biedt een gezellige kleine plek om
helemaal tot rust te komen. Liever toch iets actiever? Neem dan deel aan één van de
opgietsessies met typerende geuren en muziek.

WELLNESS WEKEN
7 - 31 MAART
We nemen je mee naar de essentie van wellness
.
Bij binnenkomst ontvang je een speciaal belevingsproduct, zoals een gezichtsmasker, te
gebruiken in de hammams. Loop verder naar ons zwembad: buizen om op te drijven en
onderwatermuziek bieden een bijzonder ontspannende wateromgeving. Klaar voor de
sauna? Ontdek de barrelsauna of beleef een opgietsessie, die uitzonderlijk plaatsvinden
in de stoomcabine en de panoramasauna. Toch eerder tijd voor verfrissing? In het
restaurant kan je kiezen tussen smaakrijke smoothies.

NY CELEBRATIONS

26 december - 9 januari

Eindig en begin het jaar volledig
relaxed tijdens onze nieuwjaarsweken!
Hiermee word je op het einde van
elke opgietsessie getrakteerd op een
drankje of een hapje. Cheers!

OPGIET 10-DAAGSE

21-30 jan. / 23 sept.-2 okt. / 18-27 nov.

Tien dagen adembenemende sessies
vol theater, film, licht en muziek.
Onze opgieters tonen je de meest
spectaculaire zwaaitechnieken op
het ritme van de muziek en slaan de
handen in elkaar met duo-opgietingen
in thema.

VALENTIJN

11-14 februari

Vier Valentijn en dompel onder
in de sfeer van honderden
kaarsjes. Reserveer een uitgebreid
viergangendiner om te delen of boek
een massage voor twee in onze
duocabines.

MOEDERDAG WEEKEND

6-8 mei

Samen naar de sauna met je
(plus)mama, schoonmama of
grootmoeder? Dit weekend leggen
we alle vrouwen extra in de watten
met duo-massages, een exclusief
cocktailarrangement en ‘women only’opgietsessies.
SANE THERMEN 2022
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ORIENTAALSE WEKEN
3 - 27 OKTOBER
Oriëntaalse geuren, geluiden en kleuren verwelkomen je in Oosterse sferen.
Zet je neer in onze panoramasauna om van een kruidig geurende opgietsessie te
genieten of neem een moment rust in onze Oosters ingerichte rustruimte. Nood aan
een wellnessbehandeling? Op reservatie bieden we rugpeelings en lichaamspakkingen
aan met zwarte zeep. Deze staat bekend voor zijn reinigende eigenschappen
en maakt elk huidtype glanzend gezond. Klaar voor een heerlijke afsluiter in het
restaurant? De tajines van de kok zijn een ware culinaire ervaring.
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JUBILEUM

3-26 juni

Joepie, wij zijn jarig! We verwennen
onze gasten met veranderlijke cadeaus
en acties, want jullie zijn de reden
waarom we weer een jaar langer
mogen vieren.

VADERDAG

12 juni

Breng je (plus)papa, schoonpapa of
grootvader mee naar Sané en verras
hem met een bruisend glaasje cava!
Hij is dan ook de beste papa ter
wereld.

ONTBIJT MET KIDS

28 augustus

Ouders zijn welkom, maar kinderen
zijn vandaag onze VIP’s! Ze worden
verwend met een vrolijk ontbijt,
kindvriendelijke opgietsessies,
entertainment en plensplezier.
*Alle leeftijden zijn welkom, maar
de plaatsen zijn beperkt

ONTBIJT

1 september

Zet de kinderen af aan de drukke
schoolpoort en vier het einde van de
vakantie met een zalig rustig ontbijt.
Combineer het met de thermen of kom
enkel voor het eten.
*Let op: de plaatsen zijn beperkt!

DINNER BY CANDLELIGHT

18-20 nov.

De kok verheft zijn gerechten naar
een nieuw culinair hoogstandje. In
meerdere gangen serveert hij jullie een
verrassend menu bij kaarslicht.

NATUUR WEKEN

22 APRIL - 22 MEI
Herontdek je connectie met de natuur en kom tot rust in onze plantenjungle.
De kok bereidt in deze weken suggesties met enkel basisingrediënten. Geen
toevoegingen, gewoon terug naar de eenvoud. Neem als dessert een gratis stuk fruit
en begeef je in de rust van de thermen. Tijdens de opgietsessies nemen we je mee naar
de wildernis met natuurlijke aroma’s. Ontgiften tussendoor? Boek een detox massage
en laat je lichaam volledig reinigen van afvalstoffen. Of ontdek ons aanzienlijk aanbod
in ontgiftende theetjes in het restaurant.

LOUNGE BAR
1 JULI - 27 AUGUSTUS
Vakantie dichtbij huis? Waarom dan niet meteen naar Ibiza in eigen land.
Lig languit onder de palmbomen aan het heldere water van ons zwembad. Geniet van
de zalige rust onder begeleiding van vrolijke loungemuziek. Te warm in de zon? Laat je
verrassen aan onze buitenbar met verfrissende cocktails en zomerse hapjes. Toch een
grotere honger? Onze kok heeft een uitgebreide keuze aan tapas voor je bereidt in het
restaurant.
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LICHAAMSVERZORGING
LICHAAMSPEELING
Laat je dode huidcellen wegscrubben met deze zalige lichaamspeeling!
Je huid wordt voelbaar zachter en bruint intensiever bij zon of zonnebank.
Opgelet: Na de peeling mag je de eerste 24 uur geen gebruik maken van de zonnebank.

Lichaamspeeling 45’						
Stevige scrub met Himalayazout en essentiële oliën

65,00

Lichaamspeeling deluxe 45’					

65,00

Droge hammam 25’ 						

39,00

Droge hammam deluxe 50’ 					

67,50

Scrub met zwarte zeep en extra lichaamsmassage met warme olie
Rugpeeling met zwarte zeep en een massage van de rug, nek,
schouders en hoofdhuid
Rugpeeling met zwarte zeep en een massage van de
achterzijde van het lichaam
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LICHAAMSPAKKING
Geef je huid wat liefde met een hydraterende pakking. Alle pakkingen worden
ingemasseerd: zo kan ze haar werk doen terwijl jij geniet van een massage.
Je kan kiezen uit een pakking met:
Honing: voor een voedend effect
Aloë vera: voor een verzachtend effect
Bamboe: voor een hydraterend effect

Lichaamspakking 50’								67,50
Lichaamspeeling, lichaamsmassage met pakking en een hoofdhuidmassage

Pakking naar keuze deluxe 80’								95,70
Lichaamspeeling, uitgebreide lichaamsmassage met pakking naar keuze en hoofdhuidmassage

MANI- EN PEDICURE
Manicure 50’					

52,80

Medische pedicure 50’ 		

52,80

*

: epilatie 25’
: epilatie 50’

EPILATIES*
Wenkbrauwen en harsen bovenlip**				
24,90
**supplement verven wenkbrauwen/wimpers				11,00
Armen								24,90
Onderbenen							24,90
Volledige benen							49,50
Bikinilijn
Sliprand 25’							
Volledige bikinilijn 50’						

24,90
49,50

Volledig gelaat							49,50
Wenkbrauwen, bovenlip, kin en zijkant van het gelaat

Bovenlichaam							49,50
Rug en schouders of buik en borst

Graag meerdere zones combineren? Dat kan!
Combo 25’							33,60
Combineer twee epilaties met

Combo 50’							54,90
Combineer drie epilaties met
of één epilatie met en één epilatie met

Combo 80’							88,50
Combineer twee epilaties met
of twee epilaties met en één epilatie met

! Onze specialiste zal naargelang de haargroei bepalen
hoeveel zones er in de gekozen tijd gedaan kunnen worden
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GELAATSVERZORGINGEN

Combineer huidverbetering met diepe ontspanning
Een gezondere huid gaat bij Sané Thermen altijd samen met een relaxed hoofd. Eerst bespreken
we hoe we de behandeling het best afstemmen op jouw specifiek huidtype en wensen. Dan sluit jij
je ogen, terwijl wij de zorgvuldig uitgekozen crèmes inmasseren.

Onze reguliere gelaatsverzorgingen bestaan uit het volgende:
Een reiniging (demaquilleren), eventuele epilatie (bovenlip en/of wenkbrauwen), peeling, uitdrukken
van comedonen en gerstekorrels, serums, massage (van gelaat, hoofd, hals, schouders en
decolleté), maskers en een dagcrème.
Last van een een actieve huid? De Bio Phyto verzorging voegt hier het gebruik van 100%
biologische ingrediënten aan toe. Deze kruidenpeeling doet haar werk: ze bestrijdt een
ongelijkmatige huidoppervlakte, verhoogde talgproductie, irritatie, grauwe huid en stress.
Het resultaat is een stralend roze huid die fris aanvoelt.
Eerste rimpels of vermoeidheid? De Anti-aging verzorging stimuleert je celvernieuwing en
collageenproductie. Deze intensieve behandeling verzacht rimpels, fijne lijntjes, huidverslapping en
vochtverlies. Je huid voelt achteraf soepeler en steviger aan.

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

Bio Phyto gelaatsverzorging 80’						89,00
Deluxe gelaatsverzorging 80’						89,00
Basis gelaatsverzorging en een massage van rug, schouders en hoofdhuid

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

SUPPLEMENT VERVEN
(vanaf verzorging van min. 50’)

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

SANE THERMEN 2022

27

OPGIETSESSIES
Een eeuwenoud ritueel dat je dagelijks kan beleven.
Tijdens een opgietsessie worden de meest frisse en zoete geuren opgegoten
op de hete saunastenen. Verken de verschillende zwaaitechnieken en favoriete
geuren van ons team van opgietmeesters: zij zorgen ervoor dat geen enkel
ritueel hetzelfde is.

Je kan onze opgietsessies ervaren op:
ma-zat: 12u, 14u, 17u, 19u en 21u
zondag: 15u en 17u

OPGIET 10-DAAGSE (21-30 jan. / 16-25 sept. / 18-27 nov.)
Elk jaar organiseren we de opgiet 10-daagse: nog meer sessies, met leuke
specials. Wat dacht je van een klankschalensessie, Finse berk, eyes shut down of
showtime-opgieting? Tijdens deze dagen zorgt ons team voor extra opgietsessies
vol spektakel, van ‘s morgens tot ‘s avonds.

Een opgietsessie bestaat uit drie delen,
die samen zo’n drie kwartier duren:

1. WOORDJE UITLEG DOOR DE OPGIETMEESTER
De opgietmeester begeleidt de sessie en geeft een woordje uitleg over
wat je te wachten staat. Om elkaar en de rust te respecteren, vragen we
complete stilte in de sauna. Vragen stellen mag natuurlijk altijd!
2. OPGIETING (3 sessies)
Voor een aangename warmte- en geurbeleving zal de opgietmeester de
geuren al zwaaiend met een handdoek of waaier verspreiden in de sauna.
Elke opgietsessie heeft haar eigen thema:
– Sessie 1: kruidige plantengeuren
– Sessie 2: zoete fruitgeuren
– Sessie 3: frisse muntgeuren
3. AFKOELING (3 sessies)
Na elke opgietsessie van 15 minuten koelen we af met een koude of
lauwe douche. Verder afkoelen doe je op de manier die jij prettig vindt:
een voorzichtige duik in het zwembad of een paar rondjes rond de tuin,
bijvoorbeeld. Werk stilaan van je voeten naar het hoofd toe, de
belangrijkste plaats om goed af te koelen.
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VERWENDAGEN

Voor een absolute verwendag bundelden we onze favorieten tot arrangementen die
blijven nazinderen.
Je bezoek begint met een vooruitblik op jouw verwenmoment. Na een rondleiding in onze thermen,
ben je vrij om je dag in alle rust in te vullen. Geniet van meerdere opgietsessies, doe een dutje
in onze rustruimten of stil je honger met een heerlijk gerecht in ons restaurant. Enkel voor de
massages is het belangrijk dat je je aan het afgesproken uur houdt.
INBEGREPEN
Thermen pakket (t.w.v. € 61,00)
Toegang tot de thermen
Een glaasje cava, twee handdoeken en een badjas
Een te besteden bedrag in het restaurant t.w.v. € 18,50

ANTI-STRESS										176,00
Anti-stress pakking 50’ + anti-stress massage 50’

VOOR HAAR OF VOOR HEM								177,50
Gelaatsverzorging 55’ + massage 50’

VRIENDINNEN										177,50
Gelaatsverzorging 55’ + zenit massage 50’

MASSAGE 										176,00
Massage naar keuze 50’ + zenit massage 50’

TRANQUILLITY 										181,40
Tranquillity gelaatsverzorging 55’ + Tranquillity Aromatic spa ritual 50’

WELLNESS										118,50
Anti-stress massage 50’
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IN DE BUURT
Graag een verwenweekend weg in combinatie met onze
thermen? Maak kennis met onze buren en blijf nog wat langer
plakken in het gastvrije Limburg.

LOKALE PRODUCTEN
Geen zin om de drukte van de stad te trotseren? Geen
zorgen. In de rust van ons restaurant vind je een uitgebreid
gamma aan lokale producten. Proef onder andere van:
AMBIORIX GIN kruidig plezier
HESBANIA BIER karaktervolle pure smaken
GENOELS-ELDEREN WIJN fruitige pinot noir
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natuur

avontuur

logeren

kunst en
historie

Doorkijkkerk Borgloon

De speciale constructiewijze doet
het landschap nog mooier lezen
door de lijnen van deze kerk.

B&B Kasteelhoeve de Tornaco
Overnacht in een authentieke
kasteelhoeve.

Tranendreef
Slaap in een hangend
kunstwerk tussen
statige bomen.

Route38
Ontdek Haspengouw in een
authentieke Citroën 2PK.

De Fruithoeve
Zoek de slaap en de
bloesems op in een
fleurig fruitbedrijf.

Loof
Breng de nacht door in een
houten (t)huis, middenin het
bos.

Beukenberg
Maak een boswandeling op
een Romeins Aquaduct.
JE BENT HIER

Grootbos
Kampeer in het wild,
dichtbij wijnkasteel
Genoels-Elderen.

Antiek en brocantemarkt
Elke zondag vind je hier de
meest nostalgische antiek.

Mangata adventure
Zoek het avontuur op en
huur een SUP of packraft.

De Kevie
Limburgse natuur en rust
op haar best.

Gallo-Romeins museum
Neem een duik in het verre
verleden. Voor groot en klein.

Eburon Hotel
Slaap in een voormalig
klooster, in het centrum
van Tongeren.

Romeinse omwalling
Bezoek een stukje oudheid,
gebouwd aan het begin van
de 2de eeuw n.Chr.
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TIME TO RECHARGE

CONTACT
Bilzersteenweg 411, 3700 Tongeren
www.sane-thermen.be
info@sane-thermen.be
012/23 64 42

OPENINGSUREN
Ma - Zat: 10.00u tot 23 .00u
(Keuken: 11.30u tot 22.00u)
Zondag: 11.30u tot 20.00u
(Keuken: 12.00u tot 19.30u)

