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Het zeebalneotherapeutisch centrum
Het zeebalneotherapeutisch centrum van het Château de
Limelette stelt U een vrije toegang voor tot de volgende
faciliteiten :

Jacuzzi

Spazwembad

α

Een Zwembad met massagestralen aan 35°C

α

Het Hotelzwembad aan 29°C

α

Een Moorse Hammam aan 45°C

α

Een Sauna aan 80°C

α

Een Jacuzzi

α

Een Ontspanningscocon

α

Een Cardio-fitnesszaal

α

2 Rustruimten

α

Een terras met ligstoelen

De stilte maakt onontbeerlijk deel uit van de ontspanning.

Sauna
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Toegang tot de faciliteiten
Club3 (3 uren toegang)
1 dag toegang (voor niet hotelgasten)
1 dag toegang (voor hotelgasten)

20 €
40 €
30 €

Abonnementen

Hammam

10 beurten toegangskaart
(geldigheid : 1 jaar - van maandag tot vrijdag)

339 €

10 beurten toegangskaart« Club3 »
(geldigheid : 1 jaar)

160 €

Abonnement dagtoegang
(geldigheid : 1 maand - van maandag tot vrijdag)

190 €

De club3 is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 10 tot 21u, zaterdag
van 9u30 tot 18u en zondag van 9u30 tot 17u. (enkel op reservatie op het
weekend)
Hotelzwembad
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Wellness Break
Komt U een voor– of namiddag herbronnen in het zeebalneotherapeutisch
centrum van het château de Limelette.
Een halve dagtoegang tot het centrum en één behandeling.

Light Break
49 € /pp

Sweet Break
70 € /pp

1 toegang club3 in het centrum
1 essentiële light gelaatsverzorging 30’

1 toegang club3 in het centrum
1 manuele massage met oliën 50’

Zachtheidsbreak
75 € /pp
1 toegang club3 in het centrum
1 Zachtheidsritueel met chocolade 55’

Exotische Break
85 € /pp
1 toegang club3 in het centrum
1 peeling en Polynesische massage 60’

Bepaalde verzorgingen zijn beschikbaar op aanvraag in duo cabine + 10 €/pp
De verzorgingen kunnen niet veranderd worden

10% op elke geboekte verzorging als supplement van een Break-formule
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Wellnessdagen
Ontdekkingsdag
100 € /pp

Hot Stones dag
125 € /pp

1 dag toegang tot het centrum
1 hydromassagebad met etherische oliën 20’
1 essentiële light gelaatsverzorging 30’

1 dag toegang tot het centrum
1 lichaamsverzorging hot stones 1u15
in 3 stappen (peeling + massage + hot stones)

~~~

~~~

Ontspanningsdag
125 € /pp

Worldwilde dag
135 € /pp

1 dag toegang tot het centrum
1 hydromassagebad met etherische oliën20’
1 manuele massage met oliën 50’

1 dag toegang tot het centrum
1 Thaï/TAO massage 50’
1 sessie voetreflexologie 45’

~~~

~~~

Zenwervendag
135 € /pp

Oosterse zachtheid dag
140 € /pp

1 dag toegang tot het centrum
1 manuele relaxerende massage 20’
1 hydromassagebad met etherische oliën 20’
1 algenpakking 20’
1 hydrojet massage 20’

1 dag toegang tot het centrum
1 Ritueel van 1u30 in 3 stappen :
peeling + pakking + lichaamsmassage

De verzorgingen kunnen niet veranderd worden

Bepaalde verzorgingen zijn beschikbaar op aanvraag in duo cabine + 10 €/pp
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Wellnessdagen
Relaxatiedag met 2
155 € /pp

Provence dag
150 € /pp

1 dag toegang tot het centrum
1 manuele massage met oliën
in duo cabine 50’
1 zeegezichtsbehandeling in duo cabine 55’

1 dag toegang tot het centrum
1 manuele massage met lavendel 50’
1 gelaatsverzorging Provence 55’

~~~
Indoceane dag
165 € /pp

~~~

1 dag toegang tot het centrum
1 ritueel van 2 uren in 4 stappen:
peeling + massage + pakking + bad

Toekomstige moederdag
175 € /pp

~~~
Vitaliteitsdag
180 € /pp
1 dag toegang tot het centrum
1 manuele relaxerende massage met oliën 20’
1 hydromassagebad met etherische oliën 20’
1 lichaamspeeling 30’
1 hydrojet massage 20’
1 zeegezichtsbehandeling 55’
De verzorgingen kunnen niet veranderd worden

1 dag toegang tot het centrum
1 manuele prenatale massage 50’
1 zeegezichtsbehandeling 55’
1 Indoceane melkbad 20’
1 Groene Thee pakking
(tegen zware benen) 20’

Bepaalde verzorgingen zijn beschikbaar op aanvraag in duo cabine + 10 €/pp
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Wellness verblijven
Al onze verblijven bevatten 1 overnachting met ontbijtbuffet, één 3-gangen diner in het restaurant
Saint Jean des Bois (exclusief dranken) en het badpack (badjas, handdoek en slippers)
Ontspanningsverblijf
club 199 € /pp of Prestige 209 €/pp

Relaxatie verblijf met 2
club 269 €/pp of Prestige 279 €/pp

1 dag toegang tot het centrum,
1 hydromassagebad met etherische oliën 20’,
1 manuele massage met oliën 50’,
Het 3-gangen diner is in supplement
(+ 40€ /pp)

1 dag toegang tot het centrum,
1 zeegezichtsbehandeling 55’ DUO,
1 manuele massage met oliën 50’ DUO

~~~

~~~

Wellnessverblijf
club 249 €/pp of Prestige 259 €/pp

Worldwide verblijf
club 279 €/pp of Prestige 289 €/pp

1 dag toegang tot het centrum,
1 hydromassagebad met etherische oliën20’,
1 algen pakking 20’, 1 manuele massage met oliën 20’,
1 hydrojet massage 20’

1 dag toegang tot het centrum,
1 sessie voetreflexologie 45’,
1 Thaï/TAO massage 50’,
1 hydromassagebad met etherische oliën20’

Hot Stonesverblijf

Vitaliteitsverblijf
club 299 €/pp of Prestige 309 €/pp

club 299 €/pp of Prestige 309 €/pp
1 dag toegang tot het centrum,
1 hydromassagebad met etherische oliën 20’,
1 lichaamsverzorging hot stones 1u15,
1 hydrojet massage 20’
Prijs per persoon

Supplement in Single kamer 50 €

1 dag toegang tot het centrum, 1 lichaamspeeling 30’,
1 manuele massage met oliën 20’, 1 hydrojet massage 20’,
1 hydromassagebad met etherische oliën20’,
1 zeegezichtsbehandeling 55’

Bepaalde verzorgingen zijn beschikbaar op aanvraag in duo cabine + 10 €/pp
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Driedaagse verblijf
Programma 3 dagen Sereniteit
360 € pp (zonder overnachting)
Programma 3 dagen Herbronnen
310 € pp (zonder overnachting)
3 dagen toegang tot het centrum, 6 verzorgingen
(Inclusief badjas, handdoek en slippers )
α

1 hydrojet massage 20’

α

1 zeegezichtsbehandeling 55’

α

1 algen pakking 20’

α

1 Thaï/TAO massage 50’

α

1 hydromassagebad met EO 20’

α

1 lichaamsverzorging Hot Stones 1u15
*****************************
Herbronnenverblijf

club 499€ of Prestige 519€ (met overnachtingen)
2 nachten - inclusief ontbijtbuffet
2 diners 3 gangen « sélection du chef » in het
Saint jean des Bois (restaurant exclusief dranken

De verzorgingen kunnen niet veranderd worden

3 dagen toegang tot het centrum, 9 verzorgingen
(Inclusief badjas, handdoek en slippers )
α

1 hydrojet massage 20’

α

1 algen pakking 20’

α

1 Thaï/TAO massage 50’

α

2 hydromassagebad met EO 20’

α

1 sessie voetreflexologie 45’

α

1 sessie aquagym 20’

α

1 streamjet 10’

α

1 manuele massage met oliën 50’
********************************
Sereniteitsverblijf

club 549€ of Prestige 569€ (met overnachtingen)

2 nachten - inclusief ontbijtbuffet
2 diners 3 gangen « sélection du chef » in het
Saint jean des Bois (restaurant exclusief dranken)

Supplement in Single kamer 50 € per nacht
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Kuur

Gepersonaliseerde fitnesskuur
5 dagen (met of zonder 4 overnachtingen)

499 € pp (zonder overnachting)
5 dagen toegang tot het centrum

Gepersonaliseerde afslankings- &
schoonheidskuur
5 dagen (met of zonder 4 overnachtingen)
599 € pp (zonder overnachting)

1 raadpleging aan het begin en einde van de kuur

5 dagen toegang tot het centrum

4 balneotherapeutische verzorgingen per dag
(ter plaatse te bepalen bij de eerste
raadpleging)

1 raadpleging aan het begin en einde van de kuur

*******
club 799 € of Prestige 839 €
4 nachten - inclusief ontbijtbuffet
4 diners 3 gangen « sélection du chef » in het
Saint jean des Bois (restaurant exclusief dranken)

3 balneotherapeutische verzorgingen per dag
1 esthetische verzorging per dag
(ter plaatse te bepalen bij de eerste
raadpleging)
*******
club 899 € of Prestige 939 €
4 nachten - inclusief ontbijtbuffet
4 diners 3 gangen « sélection du chef » in het
Saint jean des Bois (restaurant exclusief dranken)

Supplement in Single kamer 50 € per nacht
Bepaalde verzorgingen zijn beschikbaar op aanvraag in duo cabine + 10 €/pp
10

Spa Rituals
Laat U wiegen in een cocon van welzijn, ontspanning en volmaaktheid.
Polynesisch ritual: 1u30

115 €

Verzorging in 3 stappen:
1. Taha’a peeling met monoï en witte zand
2. Mahana massage met Tuiponos en heilige olie
3. Lagunesbad met waterlelies
Indoceane ritual: 2u

140 €

Verzorging in 4 stappen:
1. Middellands - zoet-gezouten peeling
2. Indische- ying yang modelling met warme oliën
3. Chinese - zachte katoen-pakking
4. Egyptische - Indocean melkbad
Hot stone ritual

Rug 45’: 65 €

Lichaam 1u15: 95 €

Peeling, goddelijke zachtheid van zeewier en een massage van vulkanische
strandstenen
Oosterse zachtheidsritual: 1u30

115 €

Verzorging in 3 stappen:
1. Peeling met bruine zeep en Kessa-handschoen
2. Rhassoul pakking
3. Massage met argan olie

Bepaalde verzorgingen zijn beschikbaar op
aanvraag in duo cabine + 10 € /pp

Chocolade ritual: 55’

65 €

Chocolade pakking gevolgd door een hydratering met oliën
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Gelaatsverzorging : Zeerituelen
« Light » ritueel: 30’

38 €

Complete reiniging, « bain d’éclat » en massage
met vinger drukmassage

Zeebron ritueel: 55’

70 €

Bestemd voor een uitgedroogde huid

Zuiverheidsritueel: 55’

70 €

Bestemd voor een vette huid

Cold Cream Zeeritueel: 55’

70 €

Bestemd voor een droge, gevoelige en reactieve huid

Mannenritueel: 55’

60 €

Complete reiniging, massage en huidsmasker

Gelaats- & Halsmassage : 25’

30 €

Bepaalde verzorgingen zijn beschikbaar op aanvraag in duo cabine + 10 € /pp
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Gelaatsverzorging : Anti-Aging ritueel
Speciale oogeverzorging: 30’

45 €

Een verzorging voor de oogcontouren met een anti-opgeblazenheid, anti-rimpel
en -ringen effect

Eye Touch: 10’

15 €

Geniet van een pauze om een oogbehandeling te nemen. Anti-opgeblazenheid,
anti-ringen en –rimpels.

Anti-Aging zeeverzorging naar keuze: 1u15

80 €

De keuze wordt gemaakt in de cabine in het begin van de verzorging en in
functie van de huid.
* Verlichtingsverzorging : verjongend en ontvlekkend
* Verzachtend - Collageen : eerste rimpels
* Filling—Hyaluronzuur : diepe rimpels
* Silicium lift : diepe rimpels en gebrek aan strakheid (+5€)

Bepaalde verzorgingen zijn beschikbaar op aanvraag in duo cabine + 10 €/pp
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Lichaamsverzorging
Peeling
Hydraterend: 30’

30 €

Zachte behandeling met hydraterende crème

Zoetzuur: 30’

35 €

Op basis van bruine suiker, zeezout en etherische oliën

Polynesich: 30’

38 €

Met monoï, vanillabloemen en heilige olie

Afslankingsverzorging
Afslankings & verstevigende behandeling: 55’

60 €

Manuele massage & gepersonaliseerde pakking naar keuze:
- high-precision afslankingsmassage
- frigi Thalgo: lichte benen, drainerende massage & pakking

Bepaalde verzorgingen zijn beschikbaar op aanvraag in duo cabine + 10 € /pp
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Beauty
Handen
Esthetische manicure: 30’
Schoonheid van de handen: 60’

35 €
50 €

manicure + scrubbing + massage + masker
(geen nagellak)

Voeten
Esthetische pedicure: 45’
Schoonheid van de voeten: 60’

45 €
60 €

pedicure + scrubbing + massage + masker
(geen nagellak)

Ontharing
Gelaat: 10’

8€

wenkbrauwen of bovenlip of kin

Lichaam:
Oksels

10’

10 €

Voorarmen

20’

15 €

Bikini gedeeltelijk

20’

20 €

3/4 armen

20’

25 €

Volledige Bikini

45’

35 €

Volledige armen

40’

30 €

Volledige benen

45’

35 €

Borst of rug

30’

30 €

1/2 benen

30’

25 €

Verven
Wimpers: 30’
Wenkbrauwen: 10’

17 €
9€
15

Massages
Manuele massage rug, hals, nek of benen: 20’

40 €

Gepersonaliseerde massage aangepast aan ieders noden.
Stimulerend, verkwikkend, therapeutisch, relaxerend.

Manuele lichaamsmassage : 50’

60 €

Gepersonaliseerde massage aangepast aan ieders noden.
Stimulerend, verkwikkend, therapeutisch, relaxerend.

Thaï / TAO massage : 50’

Massage Ayurveda

70 €

Oude Oosterse en traditionele therapie,
die berust op een opeenvolging van drukbewegingen op energetische
punten, gepaard met stretchings.
Tao is zachter. De keuze van een Thaï of Tao massage wordt samen
met de practicus in de cabine en op basis van de noden beslist .

Ayurveda massage: 50’

80 €

De massage begint met een peeling op basis van Himalaya zout
en eindigt met een massage met warme sesamolie.
Ontspant, bevordert de bloedsomloop, draineert en vermindert de stress.

Massage Thaï/TAO
Bepaalde verzorgingen zijn beschikbaar op aanvraag in duo cabine + 10 € /pp
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Massages
Voetreflexologie: 45’

58 €

Het is een massagetechniek van de verschillende voetzones die elk
overeenstemmen met een bepaald lichaamsorgaan.
Het verbeterd de bloedsomloop, bevordert de verdrijving van toxines en
stimuleert het organisme.

Hydrojet-massage: 20’

35 €

U ontspant zich op een waterbed en een regelbare continuë waterstraal
masseert de verschillende delen van uw lichaam en dit in een
rustgevende musicale sfeer. Lichamelijke ontspanning en relaxatie.
Verzacht de spierpijn en bevordert de bloedsomloop.

Hydrojet massage

Therapeutische zorgen
Lymfedrainage: 45’

58 €

Zachte manuele massage die de bloedsomloop van de lymfeklier
bevordert. Efficiënte techniek bij waterretentie, veneuze
insufficiëntie en oedemen. Doeltreffend bij cellulitis en zware benen.

Raadpleging osteopathie

60 €

Holistische wetenschap (het lichaam in het geheel beschouwen)
die de oorzaak van de syptomen behandelt.
Heeft een genezend en preventief effect.
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Balneotherapie verzorgingen
Hydromassagebad met etherische oliën: 20’

35 €

Specifieke baden naar keuze: 20’

40 €

Lavendel—Kamille: relaxerend (aangeraden voor een gevoelige huid) op basis
van lavendel bekend voor haar verzachtende eigenschappen
Cleopatra: voedzaam en hydraterend voor een droge en geïrriteerde huid.
Verbeterd de huidvlies.
Polynesisch: lagune van waterlelies

Algen pakking: 20’

35 €

Stimuleert de bloedsomloop en het metabolisme.
Zuiverend en detoxifiërend effect. Doeltreffend bij cellulitis

Pakking naar keuze : 20’

40 €

Groene thee & Klei : zuivert, verzacht en voedt de huid
Rhassoul: onthardende Oosterse verzorging voor een steverige huid

Watermatras pakking: 20’

50 €

Provençal: hydraterend en verzachtend
(etherische olie van lavendel en druivenpit olie)

Douche met verkwikkende waterstralen: 10’

22 €

Massage met moduleerbare waterstralen die een bepaalde lichaamslijn volgt.
Bevordert de decongestie van vetzones en cellulitis, verstevigt het lichaaam en
harmoniseert de spierkracht
Opgelet : niet aangeraden bij zichtbare spataders.

Aquagym in groep: 20’

16 €

Individuele aquagym : 20’

32 €
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Openingsuren van het Balneotherapeutisch centrum
Van maandag tot vrijdag, van 10u tot 21u
Woensdag (enkel toegang « Club3 » van 10u tot 21u)
Zaterdag, van 9u30 tot 18u
Zondag, van 9u30 tot 17u
Benodigdheden
Badjassen, handdoeken en slippers zijn niet inbegrepen in de
voorgestelde dagformules (behalve verblijven).
Gelieve uw eigen badlinnen mee te nemen behalve voor verblijven en
Kuur zoals vermeld in de brochure.
Een Bad Pack kan aan de prijs van 5€ pp gehuurd worden en zal op het
einde van de dag aan de balie van het centrum worden afgegeven anders
zal er een bedrag van 50€ aangerekend dienen te worden.
Kleine Restauratie - Salad Bar
Een lichte lunch (boterhammetjes, gevarieerde slaatjes, desserts,…)
wordt elke dag tussen 12u en 14u geserveerd in de « Salad Bar » (niet
geldig op woensdag).
Gelieve uw aanwezigheid in het restaurant bij de reservatie te melden.
Picknicken in het centrum is verboden.
Verzorgingen
Bij uw aankomst in het centrum krijgt U een planningkaart met alle
verzorgingen van uw dag of verblijf.
Wij raden U aan om U tenminste 15 minuten voor het begin van uw
eerste verzorging aan te melden aan de balie van het centrum. Bij elke
vertraging kan de vooropgestelde verzorging niet verlengd worden en zal
het bedrag niet terugvorderbaar zijn.

Praktische informaties
Reservaties (garantie & annuleringen)
Alle reservaties van arrangementen met logis moeten worden gewaarborgd met een
voorschot van 50% van het totaal bedrag (met een minimum van 200€). De betaling
kan ofwel via overschrijving of via credit card gebeuren, waarvan nummer vermeld
bij de reservatie. De reservatie zal enkel actief zijn na ontvangst van het voorschot of
het totaal debet van de vooropgestelde prijs naargelang de voorwaardes van
toepassing.
Voor alle reservaties van arrangementen zonder logis zal een credit card als garantie
gevraagd worden. Voor sommige promoties kan het zijn dat het totaal bedrag op
voorhand betaald dient te worden.
Indien U een arrangement wenst te wijzigen of te annuleren dient U het
minstens 48 uur op voorhand te melden (ofwel op het nummer van het hotel ofwel
bij de reservatiedienst),anders zal het totaal bedrag van uw reservatie aangerekend
worden.
GSM en andere
Het gebruik van de GSM is niet toegelaten in het centrum zodat de rust van de
klanten kan worden gewaarborgd.
We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van diefstal, verlies of
beschadiging van persoonlijke en/of waardevolle effecten.
We raden U dus ten zeerste aan geen persoonlijke en/of waardevolle effecten op u
te dragen.

Het Zeebalneotherapeutisch centrum van het château de Limelette is verboden
onder de 16 jaar.
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Praktische informaties

Hotel
Tel +32 (0)10 42.19.99
Fax +32(0)10 41.57.59
www.chateau-de-limelette.be

Routebeschrijving

Reservation (Hotel & Spa)
Reservatie hotel :

032 (0) 10 42.19.61

9u00 - 17u00

reservation@chateau-de-limelette.be

Reservatie spa :

032 (0) 10 42.19.50

10u00 - 17u00

spa@chateau-de-limelette.be

Komende van Brussel : Autosnelweg E411 Brussel-Namen
– Afrit 6 (Waver), Neem de N238 richting Ottignies
(rechts). Afrit Limelette, draai links onder de brug en volg
de borden « Château de Limelette »
Komende van Rijsel : Richting Bergen E42, Nijvel,
Ottignies via de RN25, nadien RN 238, Afrit Limelette.

Restaurant SAINT-JEAN DES BOIS
Als u een Verblijf of Kuur reserveert, kunt U uw avondmaaltijd genieten
(indien inbegrepen in uw arrangement) in het restaurant Saint-Jean des Bois
van het Château de Limelette.
De maaltijd in de voorvermelde arrangementen is een dagmenu met 3
gangen (exclusief dranken).
Het restaurant Saint-Jean des Bois is vanaf maandag tot zaterdag open van
19u tot 21u30.
Cadeaucheques
Alle voorvermelde arrangementen zijn ook beschikbaar in cadeaucheques.
Wij vragen U contact op te nemen op het nummer 010/42.19.61 om uw
cadeaucheques te reserveren (elke dag tijdens de openingsuren).
Bij ontvangst van uw betaling sturen wij U uw cadeaucheque per mail of per
post op (+6 € beheers– en verzendingskosten). U kan uw cadeaucheque
eveneens ter plaatse komen afhalen.
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