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Keizerlijke Jeugdigheid Groot Ritueel  1 u 50 / 2 u 20 - € 230 / 280

SIGNATURE ERVARING

Dit ritueel is gebaseerd op voorouderlijke Japanse schoonheidsmethodes en omvat technieken die tot 
op heden bekend staan als de meest doeltreffende manieren om de jeugdigheid van het gezicht, de 
hals en de borst te herstellen en te verlengen. 
Japanse Aroma’s en Bloemenbad* · Ontspannende Rug massage · KO BI DO Gezichtsbehandeling 
50 min of 1 u 20 

Groot Subliem Ritueel van Polynesië  1 u 50 / 2 u 20 - € 230 / 280

ULTIEME ONTSPANNING 

Dit ritueel, geïnspireerd op Polynesische schoonheidstradities, helpt u alles los te laten en herstelt uw 
fysieke en mentale energieën. 
Japanse Bad met Aroma’s en Bloemen* · Sublieme Tahitiaanse Monoï Scrub · Sublieme Polynesische 
Massage 50 min of 1 u 20

Reizigers Groot Ritueel  1 u 50 - € 230

ANTI-JETLAG

Reik diep naar beneden om uw energie bij te tanken, op te slaan en uw interne klok te resetten met 
deze speciale behandelingsroutine. 
Verwarmde rugpakking · Ontspannende rugmassage · Drainerende massage van de benen · Balinese 
Bloemen Gezichtsmassage

Zaligheid voor twee Groot Ritueel  1 u 50 - € 240 per persoon

RELAXATIE DUBBELE

Deel samen een zalig ontspannend en onvergetelijk moment. 
Japanse Aroma’s en Bloemenbad* · Gekruide Aromatische Scrub · Traditionele Oosterse Massage

*Het Japanse Aroma - en Bloemenbad kan worden vervangen door de Traditionele Hammam.
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Groot Ritueel van de Hammam  2 u 20 - € 280

GODDELIJKE ARGAN 

Ontsnap naar het hart van de traditionele wellnessgeheimen van het Oosten. Geniet van een 
zuiverende scrub met een Kassa handschoen en traditionele Beldi Zwarte Zeep, gevolgd door een 
wrap met Rassoul Crème. 
Traditionele Hammam · Scrub met Beldi Zwarte Zeep · Wrap met « Rassoul Crème » · Traditionele 
Oosterse Massageverzorging

De Wereldreis Groot Ritueel  2 u 20 - € 280

EXOTISCH

Dit Groot Ritueel nodigt u uit voor een zintuiglijke cruise met een tussenstop in vijf landen die bekend 
staan om hun voorouderlijke praktijken van welzijn. 
Traditionele hammam · Scrub met Papaya Purée · Ontspannende Rugmassage · Bali Bloemen Massage · 
Energetische Voetmassage

Koninklijke Shirodhara Grand Ritueel  2 u 20 - € 370

REGENERATIE VAN LICHAAM EN ZIEL

Een unieke ervaring van diepe ontspanning gebaseerd op de Ayurvedische geneeskunde. Een druppel 
warme olie wordt in langzame oscillaties over het voorhoofd gegoten. Deze praktijk brengt evenwicht 
in de stemming, diepe slaap en vitaliteit. 
Deze behandeling vereist een spoeling van het haar. 
Traditionele Hammam · Abhyanga Massage · Koninklijke Shirodhara behandeling

Groot Hemels Ritueel  3 u 20 - € 395

ABSOLUTE ONTSPANNING

Dit exclusieve ceremonieel, compleet voor lichaam en gelaat, is ideaal om weer stralend en vitaal te 
worden. 
Japanse Aroma en Bloemenbad* · Lichaamsscrub naar keuze · 50 min Lichaamsmassage naar keuze · 
50 min Gezichtsmassage naar keuze · Energetische voetmassage 

Om uw welzijn in het hart van de natuur te verlengen, kunnen onze Grote Rituelen worden omgetoverd 
tot een Spa Dag met een wellness-toegang en een maaltijd naar keuze in het Argan restaurant 
(ontbijtbuffet of lichte lunch en frisdrank) voor € 35 extra.

*Het Japanse Aroma - en Bloemenbad kan worden vervangen door de Traditionele Hammam.


