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Wellness weekend op de Veluwe - Samen met vriendinnen
ontspannen en genieten!

Wellnessweekend met Vriendinnen
Geniet met je beste vriendinnen van een Wellnessweekend op de Veluwe. Verblijf op een luxe hotelkamer. Op één van de 3 dagen kunnen
jullie genieten van een heerlijke dag Wellness bij Thermen Bussloo. Om even lekker bij te kletsen met elkaar kunnen jullie genieten van een
uitgebreide high tea. Kortom: even helemaal bijkomen tijdens het wellnessweekend met vriendinnen.

Luxe Hotelkamer
Onze luxe hotelkamer beschikt over de volgende faciliteiten:
Terras met buitenzitje
Luxe 2-persoons boxspringbed
Airconditioning
Minibar
Nespresso Apparaat
Waterkoker
Smart TV
Badkamer met wastafel, douche en toilet
Uitzicht op weiland

Thermen Bussloo
Thermen Bussloo is één van de mooiste, grootste en meest exclusieve sauna-, beauty- en wellnessresorts van Nederland, gelegen aan het
prachtige meer van Bussloo (vlakbij Apeldoorn op de Veluwe). Een bezoek aan Thermen Bussloo staat garant voor een onvergetelijk dagje
wellness. Maak gebruik van de geweldige faciliteiten bij Thermen Bussloo:
14 verschillende sauna's
7 verschillende baden
Hamam
3 verschillende rustruimten
4 verschillende tuinen
4 verschillende restaurants
4 verschillende belevingsprogramma's
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Opgietweekenden
Privé sauna

Thermen Bussloo ligt op ongeveer 30 minuten rij afstand van de lodge.

Dit wellnessweekend met vriendinnen is inclusief:
2 Overnachtingen op een luxe hotelkamer
1x Een Verrassingsmenu in Western Plaza

Prijs: vanaf € 112,50 p.p. op basis van minimaal 2 personen
De bovenstaande prijs is exclusief toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n.
Let op: u kunt rechtstreeks bij Thermen Bussloo een dagentree aanschaffen en een tijdslot reserveren.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen.
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