THERMEN VAN SPA
Bereken uw route



Station op 1000 m : Spa



Autoparking



Busparking
5 plaatsen


Maestro

Daar waar de bronnen van Spa ontspringen, met hun van oudsher weldadige eigenschappen, vindt u vandaag nog steeds welbehagen.
Sinds 1868 is het water, alomtegenwoordig in de Thermen van Spa, in deze beschermde omgeving als het ware doordrongen met de
kracht van de aarde.
Het water is hier een ontmoeting tussen rots, natuur en venen en is het weldadige element dat u masseert, verkwikt en versoepelt. Net
zoals het dat vroeger al deed voor de grootste beroemdheden ter wereld.
800 m² binnen- en buitenbaden met mineraalwater uit de Clementinebron, verwarmd tot 33°C en meer dan 100 hydromasserende
waterspelen, veschillende relaxatieruimtes, sauna’s en hamams.
In het Institut ervaart men het best de vakkennis van de Thermen van Spa.
Ondek ons gamma weldadige balneotherapiebehandelingen die hun nut bewezen hebben, de esthetische gezichts- en
lichaamsbehandelingen en onze verschillende massages.
Ons team zet zijn beste beentje voor om u optimaal te laten ontspannen.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Alle dagen van 9 tot 21 u (tot 22 u op vrijdag - 20 u op zondag)
Prijs
(per persoon) €25 voor 3 uur of €36 de volledige dag • Zorgprogramma's voor de hele dag beschikbaar. Al onze tarieven vindt u op
www.thermesdespa.com

Informatie voor groepen

Prijs
Vanaf 20 personen (20e gratis) • €19 pp. voor 3 uur • Reserveren noodzakelijk.



40 Maximaal aantal personen 15 € Ter plaatse
Verantwoordelijke
Service réservation
Telefoon
087/772560
Fax
087/775066
Email
reservation@thermesdespa.com

Maandag : 09:00:00 - 21:00:00
Dinsdag : 09:00:00 - 21:00:00
Woensdag : 09:00:00 - 21:00:00
Donderdag : 09:00:00 - 21:00:00
Vrijdag : 09:00:00 - 22:00:00
Zaterdag : 09:00:00 - 21:00:00
Zondag : 09:00:00 - 20:00:00







T. 087/77.25.60
Colline d'Annette et Lubin - 4900 Spa
www.thermesdespa.com
info@thermesdespa.com
Facebook

Met de auto: autosnelweg E42, afrit 8 Spa - Autosnelweg E25, afrit 45.
Met de trein: www.belgianrail.be - Met de bus: www.infotec.be .
Met de kabelbaan: €1,50 per traject (dalen of stijgen).
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