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Wij bieden massages aan voor 1 persoon telkens per uur. Er zijn geen duo massages.
Tijdens deze sessie wordt gestart met een intake gesprek
U krijgt gedurende 45 minuten een volledige lichaamsmassage en na de massage wordt nog even
de tijd genomen om volledig tot rust te komen.

Alle massages worden uitgevoerd met de unieke Thalgo
massage oliën geïnspireerd op de 5 Oceanen

Dukes’ Palace Massage

€75

Zachte relaxerende full body massage met warme olie
die ideaal is voor een volledige relaxatie van zowel
lichaam als geest.

Hot Stone Massage

€80

Massage met warme vulkanische basaltstenen die
worden aangebracht op specifieke punten op het
lichaam om te ontspannen en gifstoffen te elimineren.

Revitalizing Aquatic Massage €90
Lichte massageolie geïnfuseerd met PrimalgTM :
krachtgevende micro-algen. De marine toetsen dragen
bij aan een moment van welzijn.

Merveille Arctic Massage

€90

Geef u over aan de weldadige effecten van de Boreal
Alga, schitterende onderzeese noordpoolalgen. Ze zijn
bijzonder rijk aan mineralen en sporenelementen. Voor
een gehydrateerd en ontspannen lichaam.
Disclaimer
Voor gezondheids- en veiligheidsredenen is het niet mogelijk voor zwangere vrouwen om massages te boeken
alsook voor mensen die in een medische behandeling zijn. Bij twijfel: gelieve de masseuse, de receptie of uw
behandelende dokter te raadplegen.
Annulatie voorwaarden: gratis wijzigen en annuleren mogelijk tot 24h voor aanvang.

Spa reglement Hotel Dukes’ Palace
Dit reglement is opgesteld om de veiligheid en hygiëne in de wellness te waarborgen en iedereen een
aangenaam moment te garanderen. Door toegelaten te worden in het complex, verbindt u zich ertoe alle
aanwijzingen en voorschriften van de Spa op te volgen. Iedere bezoeker die de veiligheid van het personeel in
gedrang brengt, de orde verstoort of andere gasten lastig valt zal onheroeppelijk verwijderd worden uit het
saunacomplex.

OPENINGSUREN
8u00 – 21u00

TOEGANG
Onze welness is exclusief voorbehouden voor hotelgasten
Het gebruik van het wellnesscomplex is niet mogelijk voor personen die leiden aan een besmettelijke
ziekte, open wonden, huiduitslag of huidziekten. Toestemming moet kunnen gestaafd worden dmv een
medisch attest
Verboden toegang voor hen die onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende
middelen. De beslissing omtrent toelating binnen het centrum berust uitsluitend bij de directie. Dieren
worden niet toegelaten
Kinderen onder de 18 jaar zijn niet toegelaten, wij vragen uitdrukkelijk aan de ouders om deze wens te
respecteren
Bent u zwanger? Dan is het helaas niet mogelijk om een massage te reserveren. Wij raden u aan om
voorzichtig te zijn bij het gebruik van de wellness, gebruik van de sauna wordt ook afgeraden

HYGIËNE
Het dragen van badkledij en slippers is steeds verplicht
Hou alles schoon en respecteer de uitrusting
Elke gast is verplicht zich na binnenkomst eerst te douchen, ook tussen wellnesssessies en na toiletbezoek.
Shampoo, zeep of andere producten zijn enkel toegestaan in de douches in de vestiaire. Roken is niet
toegestaan

WELZIJN & RUST
Gebruik van mobiele telefoons, laptops en camera’s zijn niet toegestaan en dienen in een locker te worden
achtergelaten. Uw persoonlijke spullen kunt u gratis achterlaten in de lockers in de kleedruimte. Het hotel is
niet aansprakelijk voor het verlies van goederen
Er is een waterfontein voorzien, het is verboden zelf eten of drinken mee te brengen of roomservice te
bestellen
Gelieve ten alle tijde een handdoek te gebruiken om uzelf te bedekken
Het gebruik van zwemkledij is verplicht voor hygiënische redenen

SAUNA EN STOOMBAD
Voor een sauna- of stoombadbeurt gaat u altijd eerst grondig douchen
U zorgt dat u goed afgedroogd bent voor u de saunacabine in gaat
In de sauna wordt het gebruik van een grote handdoek om op te zitten verplicht die de banken beschermt

AANSPRAKELIJKHEID
Het bezoek aan het centrum gebeurt op eigen risico
De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadiging van persoonlijke
eigendom, noch in de kleedkamer veroorzaakt door derden
Gevonden voorwerpen dienen afgegeven worden aan de receptie
Wie schade aanbrengt, zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld en verzocht worden de schade te
vergoeden

