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welkom

afslanken

ontbijt en overnachting

beurtenkaart of abonnement

Thermen Katara verwelkomt én verwent je in Belsele in haar nagelnieuwe
wereld van thermen en beauty. De oude Grieken wisten het al, een zuiver
lichaam geeft een zuivere geest. Katara betekent zoveel als zuiver, puur &
rein en misstaat dus niet voor de pure en intense saunabeleving waar we
voor staan: tijd nemen voor jezelf, stilstaan bij je gezondheid en genieten
in alle rust en stilte. Kortom, herbronnen in een oase van water en vuur.

Afslanken doe je best pro-actief door onder meer regelmatig je lichaam
en huid te zuiveren. Wij gaan uit van een totaalaanpak en doen dat heel
persoonlijk. Indien nodig werken we dan ook ook samen met jouw arts
of diëtist en geven we voedingsbegeleiding. FormoStar en de Universal
Contour Wrap (pagina 10) zijn daarbij onze beproefde methodes voor
zuivering, vetverbranding en drainage van het lichaam met direct merk- &
meetbaar resultaat. Bovendien heeft de infraroodbehandeling FormoStar
een bijzonder heilzame werking bij spierpijn, reuma en vermoeidheid.
Spreek ons zeker even hierover aan dan werken we een behandeling uit
op maat van jouw lichaam.

Vroege vogels bieden we van 10 tot 12 een uitgebreid ontbijt aan (pagina
15), zo kan je extra lang genieten van je bezoek of je arrangement.
Reserveer dit best op voorhand, zeker als je speciale wensen hebt zoals
bijvoorbeeld een glutenvrij dieet. Voor meerdaagse verwendagen kan je
een beroep doen op onze samenwerking met hotels in de buurt, wij werken dit graag voor je uit.

Voor je bezoek aan de thermen en sauna’s bieden we je verschillende
mogelijkheden: een volledige dag onbeperkt en uitgebreid genieten of
tussendoor gedurende 3 uur, voldoende dus om gebruik maken van sauna
en badhuis en een opgietsessie mee te pikken. Saunafans zullen zeker
genieten op de volgende pagina van onze voordelige beurtenkaarten en
abonnementen.

lunch & diner

huisregels

We serveren je zowel kleine, uitgebreide als vegetarische gerechten uit de
hele wereld. Onze koks werken trouwens enkel met verse en seizoensgebonden producten. Voel je niet geremd om ons aan te spreken als je een
bepaalde aanpassing wenst zoals bij allergieën of een glutenvrij dieet (onze
pasta kan ook glutenvrij), wij maken er dan iets moois van want je maaltijd
is essentieel om te genieten en er een geslaagde dag van te maken.

Je vindt ons huisreglement op www.katara.be/huisregels. Klik op onze
website zeker eens door naar onze facebookpagina, word fan en blijf zo
altijd op de hoogte van alle nieuwtjes van ons heerlijk huis.

thermen en sauna
Met niet minder dan 10.000 m² saunaplezier is er voor ieder wat wils
en ruimte voor jezelf. Maak een heuse reis door de wereld van sauna &
wellness: het romeins voetenbad, de oosterse relaxatieruimte, de arabische & panoramasauna, de marokkaanse scrub- & verzorgingsruimte,
het turkse stoombad en de infraroodsauna. Droom weg in onze bijzonder
veelzijdige wellnessperiferie van jacuzzi’s, neveldouches en veel meer.
Elke dag geniet je van onze heerlijke hammamscrubsessies.

saunatuin
In onze saunatuin, een van de grootste van het land, vind je meer dan
voldoende ligstoelen aan en rond het verwarmde zwembad met bubbelbanken, waterval en waterstraat. In de finse sauna geniet je dagelijks
van heerlijk geurende opgietsessies en voor de essentie van zen bezoek
je de japanse sauna. Liefhebbers leven zich tot slot uit op onze echte
petanquebaan.

behandelingen
Uiteraard kan je op jouw wellnessdag ook languit wegdromen tijdens een
massage of schoonheidsbehandeling: maak op pagina’s 7 tot 9 kennis
met de betere massagetechnieken uit de wereld, revitaliserende lichaamsbehandelingen en uitmuntende gelaatsverzorgingen met uniek resultaat.

rituelen
Ontdek onze wereldrituelen op pagina 11 met relaxatie en beleving als
totaalbehandeling. Kies zelf door je zintuigen te laten spreken en onderga
de keuze van duizend-en-één-nacht, Japans, Indonesisch, Mexicaans, Afrikaans, Frans, Belgisch en Fins met de daarbij behorende behandeling en
massage. Mis ook onze opgietsessies niet in de Finse buitensauna.

een- of meerdaagse arrangementen
Ben je op zoek naar een ontspannend cadeau of wil je je eens lekker laten
verwennen? Kies dan uit ons aanbod aan verwendagen wat jou best past:
van pure ontspanning over een romantisch duet tot een volledige VIPbehandeling, je vindt ze vanaf pagina 12. Een ideaal cadeau bovendien,
ontdek dan ook onze cadeautips op pagina 24.

naakt of badkledij?
Bezoek aan de sauna is elke dag naakt behalve op woensdag om mensen
die wat schroom hebben toch de mogelijkheid te geven de deugden van
sauna en wellness te ontdekken. Heren dragen dan een korte zwembroek.
Die dag is naakt niet toegelaten. Uiteraard zien wij erop toe dat alles in de
meest hygiënische omstandigheden plaatsvindt. Daarom is een badlaken
op alle dagen verplicht in de sauna’s. In de relaxruimte, beauty en bistro
is het dragen van een badjas altijd verplicht. Badjas en handdoeken mag
je zelf meebrengen of kan je bij ons huren. Slippers zijn verplicht en mag
je zelf meebrengen of bij ons kopen.

fitness
! Van de rituelen, behandelingen en massages kan
je ook genieten zonder saunatoegang.

Ontdek onze samenwerking met onze buur fitness De Kracht. Wil je je
saunabezoek combineren met een work-out, groepsessie of persoonlijke
begeleiding? Dat kan! Ontdek onze combinatietarieven op pagina 6.

saunatoegang en abonnementen
massages				
gelaatsverzorgingen		
lichaamsverzorgingen		
manicure en pedicure		
epileren en verven			
formostar en universal contour wrap
rituelen				
eendaagse arrangementen		
ontbijt en overnachting		
meerdaagse arrangementen
cadeautips en nieuwsbrief		
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sauna						

jaarabonnement zilver

massage

onze jaarabonnementen zijn persoons- en tijdsgebonden
Toegang						

24,00

Toegang (t.e.m. 24 jaar) 				

19,00

Katara Zilver, 1 persoon			

Toegang gedurende 3 uur (+ extra 1/2u als je blijft eten)

19,00

Katara Zilver, samenwonend koppel

All-in (toegang, badlinnen en slippers)			

35,00

Huur badjas					

4,50

Huur handdoeken					

5,00

Aankoop slippers					

5,50

Gelaat-, hals- en decolletémassage (25 min.)									

29,00

890,00

Gelaat-, rug-, nek- en schoudermassage (25 min.)								

29,00

1.390,00

Rug- en beenmassage (25 min.)										

29,00

Voetmassage (25 min.)										

29,00

Volledige lichaamsmassage (50 min.)									

50,00

Huidverstevigende lichaamsmassage (50 min.)								

55,00

1 jaar lang onbeperkt gebruik van de thermen
zonder reserveringsverplichting.
Een mooi nieuwjaars- en verjaardagsgeschenk.

beurtenkaart sauna

jaarabonnement goud

Onze beurtenkaarten zijn niet persoons- en tijdsgebonden,

onze jaarabonnementen zijn persoons- en tijdsgebonden

de 50-dagenpas is dat wel.
50-dagenpas *				

149,00

10-beurtenkaart *				

210,00

10-beurtenkaart 3 uur (+ extra 1/2u als je blijft eten)*

165,00

20-beurtenkaart *				

390,00

50-beurtenkaart

850,00

			

*Geeft recht op voordeeltarief bij onze buur Fitness De Kracht.

Ayurvedische gelaatsmassage (25 min.)									

35,00

Katara Goud, voor 1 persoon		

1.390,00

Lichaamsmassage met warme Shea butter (50 min.)								

59,00

Katara Goud, voor een samenwonend koppel

1.990,00

Oosterse voetreflexmassage (50 min.)									

59,00

Arabische massage met Arganolie en warme doeken (50 min.)							

59,00

Hot Stone massage (50 min.)										

59,00

Mediteraanse zoutstempelmassage met aroma’s (50 min.)							

59,00

Finse Hot Woodmassage (50 min.)									

59,00

Afrikaanse massage (50 min.)										

59,00

10% korting op alle beautybehandelingen, massages 		

Soap peeling en massage (50 min.)									

59,00

en lichaamsverzorgingen (excl. pedicure, manicure

Soap peeling en massage (80 min.)									

79,00

1 jaar lang onbeperkt gebruik van de thermen
zonder reserveringsverplichting.
Bij elke saunabeurt gratis gebruik van 1 set badjas
en handdoeken.

combi sauna & fitness

massage uit de wereld

en epilatie).
1 extra bezoeker per maand gratis meebrengen.

Toegang 2u sauna voor fitnessabonnees De Kracht		
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12,00

Jaarabonnement fitness met 2u sauna		

1.090,00

Jaarabonnement fitness en onbeperkt sauna		

1.290,00

Een mooi nieuwjaars- en verjaardagsgeschenk.
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relaxerende gelaatsverzorging

lichaamsverzorging

aangepast voor dames of heren

Lichaamsscrub met aroma’s
									
Arabische lichaamsverzorging met Arganolie (peeling, voeding, herstel)						
Anti-aging of pro-anti-aging lichaamsbehandeling (peeling, hydratatie, voeding)						
Zwangerschapsverzorging (peeling, reiniging, pakking buik en striemen, massage van voeten en benen)			
Acnébehandeling voor de rug (reiniging, peeling, verzorging)							
Busteverzorging en -pakking (verzorgend en verstevigend)							
Modderpakking voor pijnlijke spieren en gewrichten 								
Drainerende lichaamsbehandeling 									
Anti-oxidant lichaamsbehandeling 									

Gelaatsreiniging (25 min.)										

35,00

Opure oxygen (50 min.)										

55,00

Opure oxygen relax (80 min.)										

75,00

Opure oxygen Argan Lifting /anti-aging (80 min.)								

85,00

special care gelaatsverzorging

manicure en pedicure

voor dames en heren; met gelaatsanalyse en volgens de huidskwaliteit; de gelaatshuid wordt geactiveerd met aangepaste serums,
vitaminecomplexen, masker en creme
Oogverzorging

anti-rimpel, -kringen en/of -wallen							

29,00

Pro-anti-aging

behandelt de jonge huid preventief tegen veroudering						

55,00

Anti-aging 		

verjong de rijpere huid met toevoeging van vitamines en stimulatie van collageen			

65,00

Lifting 		

hydrateert en activeert fybrolasten en collageen						

65,00

Hydratatie 		

hyaluronzuur voor vochtarme huid, brengt balans in evenwicht					

65,00

Acné 		

extra verzorging en zuivering								

65,00

Mesotherapie

insluizen van vitaminecomplexen en boosters naargelang de nood van de huid *		

vanaf 65,00

Mesotherapie

vervaging littekens, vernieuwde huid, huidcorrecties, grote poriën 				

vanaf 65,00

* deze vitaminecomplexen en boosters worden ook bij dermatologen en plastische chirurgie gebruikt
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35,00
59,00
59,00
59,00
45,00
45,00
55,00
55,00
55,00

Mini Manicure (25 min.)										
Luxe Manicure met peeling en pakking (50 min.)								
Mini pedicure (25 min.)										
Medische voet- en huidverzorging (50 min.)									
Luxe pedicure met peeling en pakking (50 min.)								

29,00
49,00
29,00
49,00
49,00

epileren en verven
Bovenlip of wenkbrauwen										
Bikinilijn *												
Oksels *												
Onderbenen *											
Armen *												
Benen volledig *											
Verven wimpers of wenkbrauwen										
* met haargroeiremmer als nabehandeling

15,00
20,00
20,00
25,00
25,00
40,00
15,00
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formostar, een pakking met infrarood

rituelen uit de wereld

Verbrandt 1200 calorieën op 1 uur! Als er een manier zou bestaan om centimeters te verliezen, je fitter te voelen, pijn te verlichten en de huid te
zuiveren terwijl je je immuunsysteem verbetert, waar wacht je dan nog op om een aangenamer en lichter leven te hebben. FormoStar infrared body
wrap is de doeltreffende methode voor een beter en slanker figuur, ontgifting van de huid, een fit en gezond gevoel en verlichting van chronische
pijnen en blessures.

Ontdek onze wereldrituelen met relaxatie en belevenis als totaalbehandeling. Kies zelf door je zintuigen te laten spreken en

cadeautip

onderga de keuze van duizend-en-één-nacht, Japans, Indonesisch, Mexicaans, Afrikaans, Frans, Belgisch en Fins met de daarbij behorende behandeling en massage. Reserveer dit ritueel bij je thermenbezoek of zonder gebruik te maken van sauna.

1 beurt												

65,00

5-beurtenkuur + gratis vetverbrandende creme voor thuis								

325,00

Zilver ritueel (60 min.)

10-beurtenkuur + 1 gratis beurt + vetverbrandende creme							

650,00

Peeling van het volledige lichaam met gearomatiseerde suikerscrub
Lichaamsmassage met nektars en oliën uit de wereld								

universal contour wrap

Goud ritueel (90 min.)

Gegarandeerd minimum 15 tot 50 cm blijvend verlies vanaf de eerste behandeling.

Peeling van het volledige lichaam met gearomatiseerde suikerscrub

Maakt cellulitis minder zichtbaar. Lichaamspakking met natuurlijke klei.

Lichaamsmassage met nektars en oliën uit de wereld
Aangevuld met lichaamspakking volgens je ritueel, gelaatsverwenning en -massage 					

1 beurt												

80,00

3-beurtenkuur											

230,00

69,00

99,00

Diamant ritueel (120 min.)
Peeling van het volledige lichaam met gearomatiseerde suikerscrub

combi formostar & universal contour wrap

Lichaamsmassage met nektars en oliën uit de wereld
Aangevuld met lichaamspakking volgens je ritueel, gelaatsverzorging aangepast aan het huidtype en gelaatsmassage 		

129,00

Combinatie van beide behandelingen voor unieke resultaten

10

Gecombineerde FormoStar- & Universal Contour Wrap-sessie							

129,00

3-beurtenkuur Universal Contour Wrap + 1 beurt FormoStar							

279,00
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eendaagse arrangementen
Maak van je saunabezoek een echte wellness ervaring. Je kan steeds je dagje starten met een ontbijt of je verblijf uitbreiden met een overnachting. Vraag

Lunch forfait. Als je arrangement een lunch bevat dan kan je vrij kiezen uit onze uitgebreide kaart voor een waarde van 15 euro. Kies je liever een

hierover meer info bij reservatie. Gebruik van thermenfaciliteiten gebeurt naakt behalve op woensdag, dan is het badpakdag. Reservatie is verplicht.

duurder gerecht dan verrekenen we het verschil op het einde van je dag.

CARPE DIEM verwendag. upgrade je saunamoment							

SWEET LOVERS duoverwendag. een arrangement voor jong- & oud-verliefden		

49,00 euro per persoon

259,00 euro voor beiden samen		

Ontvangst met zuiverend Carpe Diem welkomstdrankje, bespreking van het programma, rondleiding

Ontvangst met een glaasje bubbels

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Bespreking van het programma en rondleiding

Ontspannende massage van gelaat, rug, nek en schouders (25 min.)		

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

cadeautip

Een set met badjas, handdoeken en slippers ligt voor je klaar

SOAP DREAM verwendag. voor een zijdezachte huid en geest 						
69,00 euro per persoon

Voor beiden : Hot Woodmassage van rug, nek en schouders (25 min.)
Voor de dames: hydraderende en zuiverende gelaatsverzorging met relax gelaatsmassage en hydraderende handenpakking (50 min.)
Voor de heren : spierontspannende pakking van de rug met gelaatsverwenning (reiniging en massage) (50 min.)

Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van het programma, rondleiding

Ontspannend voetenbad met kruiden

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Lunch naar keuze							

Zuiverende lichaamspeeling en zeepmassage (25 min.)
Ontspannende massage van rug en benen met voedende minerale boter (25 min.)		

FEELING GOOD verwendag. een moment voor jezelf 						
99,00 euro per persoon

RELAX TIME verwendag. voel je ’s avonds als herboren					
139,00 euro per persoon
Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van het programma en rondleiding
Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van het programma, rondleiding

Een set met badjas, handdoeken en slippers ligt voor je klaar

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Energieverrijkende lichaamsmassage met etherische oliën : keuze uit Hot Stone of Hot Wood massage (50 min.)

Hot stonemassage van rug, nek en schouders (25min.)

Lunch naar keuze

Analyse van je gelaatshuid

Anti-oxidant, drainerende en spierontspannende modderpakking van het lichaam met gelaats- en hoofdhuidmassage (25 min.)

Volledige gelaatsverzorging: peeling, zuivering, relaxmassage, masker (50 min.)
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VIP FOR HER / FOR HIM wellness-verwendag. een luxe-arrangement voor hem en/of haar		

VIP DE LUXE wellness-verwendag. met dit luxe-arrangement geniet je van het beste van Katara

159,00 euro per persoon

219,00 euro per persoon

Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van het programma, rondleiding

Ontvangst met een glaasje bubbels

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Bespreking van het programma en rondleiding

Een set met badjas, handdoeken en slippers ligt voor je klaar

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Voor beiden : Verkwikking van het lichaam met warme doeken.

Een set met badjas, handdoeken en slippers ligt voor je klaar

Lunch naar keuze

Braziliaanse lichaamspeeling met weldoende cocosolie (25 min.)

Arabische massage met Arganolie (50 min.)

Mediteraanse zoutstempelmassage van het volledige lichaam met aroma’s (50 min.)

Voor de dames : gelaats- en decolletéverzorging, en ware oppepper voor de huid,

Lunch naar keuze

met serums en masker aangepast aan het huidtype (50 min.)
Voor de heren : gelaatsverwenning (reiniging en massage)
met ontspannende voetmassage (50 min.)
Koffie of thee met vieruurtje

PURE DETOX wellness-verwendag. ontgift en zuiver je lichaam in een dag				
169,00 euro per persoon

Huidanalyse, gelaats- en decolletéverzorging aangepast met serums volgens huidtype (50 min.)
Handenverzorging : hydraterende of anti-agingbehandeling van de handen
Revitaliserend lichaamsritueel Spa Africa
Thee of koffie met vieruurtje

ontbijt & overnachting

Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van het programma, rondleiding
Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Start je dagje met een heerlijk ontbijt. Dit kan alle dagen vanaf opening tot 12u. Reserveer het ontbijt best samen met je arrangement.

Een set met badjas, handdoeken en slippers ligt voor je klaar
Huidanalyse

Uitgebreid ontbijt		

12,00

Anti-oxidant en detox gelaatsverzorging (50 min.)

Ontbijt de luxe met bubbels

18,00

Voetmassage tijdens het masker
Lunch naar keuze

We kunnen ons voorstellen dat je na zo’n heerlijk dagje verwenning opziet tegen een terugreis of gewoonweg er nog een vervolg wil aan breien. Het

Keuze uit : Een pakking met warme en zuiverende wikkels gedrenkt in dode-zeezout die zorgt voor een algehele lichaamsdrainage,

Waasland biedt een waaier aan mogelijkheden als je een verwendag met een overnachting wil combineren. Wij werken graag je idee uit en zorgen voor

waardoor je silhouet minstens 15 cm verliest. Je krijgt een strakke en zijdezachte huid. (75 min.)

een luxueuze en comfortabele overnachting met een uitgebreid ontbijt. Informeer bij je reservatie naar onze overnachtingsmogelijkheden. Onze ontbijten

OF : Een infrarood behandeling voor zuivering, versteviging en spierontlasting (60 min.)

kunnen ook glutenvrij, aarzel niet ons hierover aan te spreken.

Koffie of thee met vieruurtje
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meerdaagse arrangementen

COSY-COSY tweedaags arrangement. volledige mentale ontspanning 							
145 euro per persoon zonder overnachting en ontbijt

Glip ertussenuit en kom tot volledige ontspanning met de tweedaagse verwenarrangementen van Thermen Katara. Voor jezelf of om cadeau te doen en te
verrassen. Je kiest uit de verwenarrangementen in deze folder of stelt je verwenpakket samen. Wij werken graag je voorstel uit.
Deze arrangementen bevatten geen overnachting. Het Waasland biedt een waaier aan mogelijkheden om te overnachten. We helpen je graag met de
boeking. Thermen Katara is een oase van rust en ontspanning en daarom is reservatie steeds verplicht. Gebruik van thermenfaciliteiten gebeurt naakt
behalve op woensdag, dan is het badpakdag. Voor heren is een korte zwemshort toegelaten, voor dames een bikini of badpak zonder mouwen, pijpen
of gesloten hals.
Lunch forfait. Als je arrangement een lunch bevat dan kan je vrij kiezen uit onze uitgebreide kaart voor een waarde van 15 euro. Kies je liever een
duurder gerecht dan verrekenen we het verschil op het einde van je dag.

DAG 1
Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van het programma, rondleiding
Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis
Een set met badjas, handdoeken en slippers ligt voor je klaar
Je start je eerste dagje met een Hammamritueel
Relaxmassage van gelaat, rug en schouders met warme olie (25 min.)
Lunch naar keuze
Verwenkoffie of -thee
DAG 2
Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis
Een set met badjas en handdoeken ligt voor je klaar
Deelname aan de opgietsessies volgens beschikbaarheid
Verkwikkend voetenbad
Totale ontspanning met een voetmassage (25 min.)
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STRESS FREE tweedaags arrangement. lekker relaxen van kop tot teen 						

LOVING YOU tweedaags duo-arrangement. zalig samen tot rust komen en genieten					

205 euro per persoon zonder overnachting en ontbijt

365 euro voor beiden samen zonder overnachting en ontbijt

DAG 1

DAG 1

Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van het programma, rondleiding

Ontvangst met glaasje bubbels, bespreking van het programma, rondleiding

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Een set met badjas, handdoeken en slippers ligt voor je klaar

Een set voor beiden met badjas, handdoeken en slippers ligt klaar

Je start je eerste dagje met een Hammamritueel

Je start je eerste dagje met een Hammamritueel

Spierontspannende Warm Wood massage van het volledige lichaam (50 min.)

Ayurvedische massage van gelaat, rug, nek en schouders (25 min.)

Lunch naar keuze

Lunch naar keuze

Deelname aan de opgietsessies volgens beschikbaarheid

Voetenpeeling voor heerlijke zachte voetjes

Verwenkoffie of -thee

Zoet Verwenmoment met koffie of thee
Deelname aan de opgietsessies volgens beschikbaarheid

DAG 2
DAG 2
Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis
Een set met badjas en handdoeken ligt voor je klaar

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Ayurvedische gelaatsmassage (25 min.)

Een set met badjas en handdoeken ligt voor je klaar

Nazinderen met een spierontspannende rugbehandeling met bio-activator

Voor de dames : huidanalyse en gelaatsverzorging met reiniging, dieptereiniging, peeling, serum en massage (50 min.)

Happy feet massage (25 min.)

Cocoonbehandeling voor zijdezachte handen

Verder genieten van sauna en badhuisfaciliteiten

Voor de heren : zuiverende gelaatsverwenning met -massage en wijnbehandeling van de benen (50 min.)
Nagenieten in de sauna- en badhuisfaciliteiten
Verkwikkend voetenbad met kruiden
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ZUIVERING tweedaags arrangement. een geslaagde combinatie van ontgiften en relaxen				

KATARA tweedaags arrangement. eindeloos genieten van het beste van het huis

235 euro per persoon zonder overnachting en ontbijt

255 euro per persoon zonder overnachting en ontbijt

DAG 1

DAG 1

Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van het programma, rondleiding

Ontvangst met glaasje bubbels, bespreking van het programma, rondleiding

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Een set met badjas, handdoeken en slippers ligt voor je klaar

Een set met badjas, handdoeken en slippers ligt voor je klaar

Je start je eerste dagje met een Hammamritueel

We starten met het zilver wereldritueel: We nemen je mee door onze wellness-geurtuin en je kiest met je zintuigen het wereldritueel waarmee je wordt

Peeling van het lichaam

behandeld: Volledige scrub van het lichaam aangepast aan jouw wereldritueel en lichaamsmassage met nektars en oliën uit de wereld (60 min.)

Inzeping met natuursponzen

Zuiverend Hammamritueel

Anti-oxidant behandeling van het lichaam (50 min.)

Lunch naar keuze

Voetmassage (25 min.)

Verkwikkend voetenbad met kruiden

Lunch naar keuze

Deelname aan de opgietsessies volgens beschikbaarheid

Deelname aan de opgietsessies volgens beschikbaarheid

Verwenmoment met koffie of thee

Koffie- of theemoment met zoete verwennerij
DAG 2
DAG 2
Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis
Ganse dag vrij gebruik van thermen en badhuis

Een set met badjas en handdoeken ligt voor je klaar

Een set met badjas en handdoeken ligt voor je klaar

Lichaamsbehandeling aangepast aan jouw wereldritueel

Zuiverende en anti-oxidant behandeling van het gelaat en decolletéverzorging (50 min.)

Gelaatsverzorging met decolletéverzorging voor dames of halsverzorging voor heren (50 min.)

Zuiverend voetenbad met kruiden

Oogverzorging voor revitalisatie, hydratatie of anti-aging van de oogcontouren

Nagenieten in de sauna- en badhuisfaciliteiten

Cocoonbehandeling voor zijdezachte handen (25 min.)
Nagenieten van sauna en badhuis
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Blijf op de hoogte
Thermen Katara durft al eens gek doen. Elke maand mag je
dan ook nieuwtjes & schitterende aanbiedingen verwachten via
onze nieuwsbrief, onze website en onze facebookpagina.
Jarigen krijgen bovendien een extra cadeautje, schrijf je in op:
www.katara.be/nieuwsbrief
www.katara.be/facebook

Cadeautips
Thermen Katara heeft voor ieder (budget) wat wils. Zo kan je
bij ons terecht voor een cadeaubon met een vrij te kiezen en te
besteden bedrag of met een van onze arrangementen, massages of
verzorgingen. Ontdek zeker ook onze aanraders: de wereldrituelen
(ook zonder sauna) op pagina 11 en het Sweet Lovers arrangement
op pagina 13. Uiteraard kan je ook onze meerbeurtenkaarten
en abonnementen in cadeauverpakking verkrijgen.
Bestellen voor een geliefde, vriend(in) of jezelf kan
simpelweg via onze website of aan onze receptie.
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Contact
Thermen Katara
Nieuwe Baan 66
9111 Belsele - Sint-Niklaas
03 773 24 00
info@katara.be
www.katara.be

Praktisch
elke dag geopend tussen 10u00 en 23u00
op vrijdag en zaterdag tot 23u30
woensdag is badpakdag
Gebruik van thermenfaciliteiten gebeurt naakt
behalve op woensdag. In de relaxruimte,
beauty en bistro is het dragen van een badjas
altijd verplicht.

