


Openingstijden   

Maandag t/m zaterdag  10.00   uur  –   22.30  uur
Zondag    11.30     uur –   22.30  uur
Damesdag*    10.00  uur  –   17.00  uur
Saunakeuken, iedere dag  12.00  uur  –   21.00  uur
Health SPA**, iedere dag  9.00  uur  –   21.00  uur
Zwembad met badkleding *** 8.00  uur  –   12.00  uur
Zwembad zonder badkleding 12.00  uur  –   22.30  uur

*         Damesdag, elke laatste maandag van de maand 
 m.u.v. feestdagen en vakanties
**       Behandelingen op afspraak
***     Zwemmen zonder badkleding is tot 
 12.00 niet toegestaan



Bent u toe aan een moment rust in uw leven?
Vragen lichaam en geest om harmonie? 

Sauna & Beauty Ommen is voorzien van alles wat u zich maar wensen kunt om u eens lekker 
te laten verwennen.

Relaxen of genieten van een smakelijke lunch of diner? 
Het uitgebreide maar intieme saunalandschap, de speciale rustruimte met twee open haarden, de 

fraaie tuin met zonneweide en het uitstekende restaurant lenen zich perfect voor een 
geslaagde sauna- en beautydag.

Ons wellnessteam ontvangt u graag en biedt u vele mogelijkheden om 
heerlijk te ontspannen en uw huid- en lichaamsconditie te optimaliseren. 

In de beautysalon wordt gewerkt met de merken Thalgo, Payot en Pupa Milano.

U kunt uw verblijf verlengen met een overnachting in ons prachtige hotel.

Sauna & Beauty Ommen Stationsweg 29 - 7731 AX Ommen - 0529 45 19 45 



THALGO

Het van origine Franse kuurmerk is synoniem aan de zee en zee-algen. 
Thalgo is een begrip op het gebied van natuurlijke gelaats- en lichaamsverzorging met zowel een 

waarneembare, doelgerichte revitaliserende als regenerende werking. 
Van binnen en van buiten, van top tot teen.

VITA MARINE    (25 min.)  €35,-
* Welkomstmassage 
* Reiniging
* Stomen met peeling
* Onzuiverheden verwijderen
* Crèmemasker
* Dagverzorging 

Facial Marine    (60 min.)  €62,50
* Welkomstmassage 
* Reiniging
* Stomen met peeling
* Onzuiverheden verwijderen
* Epileren
* Gelaatsmassage 
* Crèmemasker
* Dagverzorging 

Special Care Anti Age  (75 min)  € 75,-
* Welkomstmassage 
* Reiniging
* Stomen met peeling
* Onzuiverheden verwijderen
* Epileren
* Gelaatsmassage met een 
   intensief serum 
* Anti Age speciaalmasker 
* Dagverzorging 

Ultimate Time Solution (90 min.)  €95,-
* Welkomstmassage 
* Reiniging
* Stomen met peeling
* Onzuiverheden verwijderen
* Epileren
* Bindweefsel gelaatsmassage
* Anti Age speciaalmasker 
* Dagverzorging 

Men Ocean Treatment (75 min.)  €70,-
* Welkomstmassage 
* Reiniging
* Stomen met peeling
* Onzuiverheden verwijderen
* Epileren ( in overleg )
* Gelaatsmassage 
* Speciaalmasker 
* Dagverzorging



PAYOT

Het internationaal bekende cosmeticamerk PAYOT is onstaan in 1920 uit de buitengewone visie 
van één vrouw: Nadia PAYOT. De werkstofffen worden gehaald uit de omgeving die het meest 
geschikt is voor hun ontplooiing: wetenschap en kruidengeneeskunde. Alle huidverzorgings-

producten worden geformuleerd met ingrediënten die met de grootste zorg worden geselecteerd 
voor een absolute doeltreffendheid en tolerantie.

Ritual Clarifiant (45 min.)  € 50,-
*Welkomstmassage 
*Reiniging
*Stomen met peeling
*Onzuiverheden verwijderen
*Epileren
*Crèmemasker
*Dagverzorging

Ritual Sensation  (60 min.)  € 65,-
*Welkomstmassage 
*Reiniging
*Stomen met peeling
*Onzuiverheden verwijderen
*Epileren
*Gelaatsmassage 
*Crèmemasker
*Dagverzorging 

Ritual Excellent  (75 min)  € 77,50
*Welkomstmassage 
*Reiniging
*Stomen met peeling
*Onzuiverheden verwijderen
*Epileren
*Reinigend masker
*Modellerende gelaatsmassage 
*Anti Age speciaalmasker 
*Dagverzorging 

Pupa Make-up studio
Gelegenheidsmake-up    €21,50
Bruidsmake-up met proefmake-up  €77,50

Supplementen
Bovenlip harsen     €9,-
Kin harsen      €9,-
Wenkbrauwen epileren    €12,50
Wimpers verven     € 10,-
Wenkbrauwen verven    € 10,-
Wimpers & wenkbrauwen verven  € 18,-
I-Curl (wimperpermanent)   €27,50

15% korting op epileren, harsen en verven 
wanneer u ze toevoegt aan een gezichtsbehandeling. 



Lichaamsbehandelingen
Algenpakking     (60 min.) € 55,-
Sterk ongiftend

Zeemodderpakking     (60 min.) € 55,-
Behandeling van spier- en 
gewrichtsproblemen en/ of 
jodium allergie en eczeem

Cacao packing       (60 min.) € 55,-
Ontgiftend en verstevigend

Hammam        (25 min.) €32,50
Warme compressen, schrubben 
met de kese, schuimmassage

Hammam        (70 min.) €70,00
Warme compressen, schrubben 
met de kese, schuimmassage, 
45 minuten oliemassage

Massages
Massages     (25 min.) €32.50
Keuze uit klassiek, hotstone, lomi lomi, 
ayurvedische of sportmassage

Massages     (50 min.) €55,00
Keuze uit klassiek, ayurvedische, 
lomi lomi of sportmassage

Shihatsu massage gelaat  (25 min.)  €32,50

Bindweefsel massage gelaat (25 min.)  €32,50

Voetmassage (i.c.m.)        €14,50

Hoofdhuidmassage (i.c.m.)       €14,50



Handverzorging   
Manicure      €32,50
incl. handpeeling en –massage
Handpakking     €14,50
Nagels lakken (i.c.m.)    €7,50
Shellac handen of voeten    €32,50

IBX is een Nieuw & Revolutionair 
tweedelig systeem dat dient om 
beschadigde nagels te herstellen en 
om de natuurlijke nagels sterkter te 
maken.
(kan ook in combinatie met shellac).

Kuur 3x IBX behandelingen   €92.50
inclusief mini manicure (1x per week) 
Losse IBX 1ste behandeling   €15,-
Losse IBX vervolgbehandeling   €10,-

Voetverzorging   
Voetpakking     €14,50

Cosmetische voetbehandeling (30 min.)  €32,50
- nagels knippen
- nagelriemverzorging
- voetmassage
- nagels lakken (blanke lak)
*let op: tijdens deze behandeling wordt 
geen eelt verwijderd

Pedicure (50 min.)     €39,50
- behandelplan (anamnese)
- nagels knippen, verzorgen en polijsten
- verwijderen eelt, likdoornen en/of kloven
- voetcréme aanbrengen
*let op: pedicure is excl. nagels lakken

Deel behandeling
Ingegroeide nagel of    €18,50
likdoorn verwijderen

Teennagel correctie (per nagel)   €19,50
(met Wilde-Pedique Plus)
Behandeling voor schimmel- of 
probleemnagels. Deze speciaal 
ontwikkelde gel corrigeert het 
probleem, indien de nagel deels is 
afgebroken of dusdanig is aangetast 
dat er geen normale gezonde nagel 
zichtbaar is.

Harsen   
Onderbenen harsen           €22,50
Gehele benen harsen        €33,50
Bikinilijn harsen                €14,50
Oksels harsen                   €14,50



Ayurveda Arrangement

Gebruik van alle saunafaciliteiten 
van 10.00 uur tot 22.30

Ontvangst met koffie of thee

Verrassingslunch

Pakking met essentiële oliën (25 min.)

Ayurvedische massage (25 min.)

   Ayurveda Arrangement € 70,-

Feng Shui Arrangement

Gebruik van alle saunafaciliteiten 
van 10.00 uur tot 22.30

Ontvangst met koffie of thee

Verrassingslunch

Hotstone massage met warme oliën en 
warme basaltstenen (25 min.)

Shiatsu hoofdhuidmassage, 
Oosterse drukpunt massage (25 min.)

   Feng Shui Arrangement € 70,-



Lomi Lomi Arrangement

Gebruik van alle saunafaciliteiten 
van 10.00 uur tot 22.30 uur

Ontvangst met koffie of thee

Verrassingslunch

Kokos-bodyscrub (25 min.)

Lomi Lomi massage, Hawaïaanse massage 
met warme kokosolie (25 min.)

   Lomi Lomi Arrangement €70,00

Beauty Only 
Arrangement

Ontvangst met koffie of thee

Badjas en badhanddoek

Twee-gangen beautylunch, 
U mag kiezen van de kaart

Rug-nek-schoudermassage (25 min.)

Algenpakking (60 min.)

Facial Marine bestaande uit: 
reiniging, peeling, stomen, onzuiverheden 
verwijderen, epileren, massage, masker en 
dagverzorging (60 min.)

Dit arrangement is uiteraard ook in 
combinatie met de sauna te boeken voor 
een meerprijs van € 12,50

      Beauty Only Arrangement  €133,50



SAUNA BASIS   
gebruik infra-rood sauna en zwembad

Hotelgasten                                           gratis
Passanten                                               € 5,-
Kinderen vanaf 10 jaar                           € 3,-
Maandabbonnement                               € 37,-
Jaarabonnement                                     € 255,-
10-badenkaart                                         € 37,-

Solarium   
Solariummunt           €8,-
10-solariumkaart       €67,50

overig  
Badlaken                  €2,25
Badjas                      €6,50
Badlakenset             €4,-
Slippers (te koop)     €4,50

Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementen en badenkaarten zijn persoons gebonden en 
niet te gebruiken in combinatie met acties. De kaart is niet overdraagbaar! 

Bij ongeval of ziekte langer dan 1 maand kan het abonnement in overleg verlengd worden. 
Verlies/diefstal is voor eigen risico.

Sauna de Luxe   
Gebruik van alle faciliteiten  

Hotelgasten                                           € 16,50
Avondtarief (va 18.00) hotelgasten      € 12,50
Passanten                                               € 22,50
Avondtarief (va 18.00) passanten          € 17,50
Kinderen vanaf 10 jaar                           € 22,50
Halfjaarabonnement                               € 332,50
Jaarabonnement                                     € 575,-
10-badenkaart                                         € 175,-
20-badenkaart                                         € 320,-



Sauna & beauty 
in een notendop  

Healthspa
* Health SPA met vier royale behandelruimten, 
   drie duo salons
* PUPA make-up studio
* Professionele zonnestudio
* Van eenvoudige gezichtsbehandeling 
   tot totale Face & Body

Sauna
* Grote binnensauna met lichttherapie 85 ºC
* Turks stoombad met kleur- en geurtherapie
* Royale Finse buitensauna 95 ºC
* Infra-rood cabine
* Gekoeld dompelbad
* Zoutwater binnenzwembad 29 ºC
* Royale buiten whirlpool 38 ºC
* Artic lavendel saunarium 65 ºC
* Buitendouche
* Grote rustruimten en saunatuin
* Ontvangstruimte en saunarestaurant

Onze SPA-manager en schoonheidsspecialistes 
adviseren u graag!



Sauna & Beauty Ommen Stationsweg 29 - 7731 AX Ommen - 0529 45 19 45 


