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MARIeNE REIS



OPENINGSTIJDEN

09 uur - 12.30 uur

14.30 uur - 18 uur

Wekelijkse sluiting : 

- voor en na het seizoen op 

woensdag 

- In juli, augustus op zondag.

Reservering 

thalasso@euronat.fr

05 56 73 24 50

INHOUDSOPGAVE 

De zeewaterruimte   p  4

Behandelingen d.m.v. hydrotherapie  p  5

De cocktails    p  7

De essentiele    p  8

De zintuiglijke    p  9

De massages    p 11

De expertise    p 13

Schoonheidsverzorgingen  p 15

De afslanking   p 17

Zen-tips    p 18

WELZIJN, ZON & OCEAAN

De thalasso van Euronat... is een ruimte van ontspanning en gezelligheid (1500 m2). 

U profiteert er van professionele en innovatieve verzorgingen die u ontspanning, 

energie, geluk brengen... 

Deze rustgevende omgeving is helder en natuurlijk en open op het pijnbomenbos.

Een vriendelijk en vakkundig team biedt u kwaliteitsvolle verzorgingen met de 

precisie en de strengheid van geselecteerde protocollen aan.

De zee en de oceaan hebben vele voordelen :

Her zeewater, de algen, de zeemodder zijn heilzaam.

De oligo-elementen en mineralen zijn een echte anti-stressformule en een 

stimulans voor de immuniteit.

PRAKTISCHE INFORMATIE



De zeewaterruimte 

is eerst een plaats van 

ontspanning waar u een 

kruidenthee kunt proeven 

in de relaxatietuin en te 

genieten van het 

zeewaterzwembad, 

2 sauna’s, 1 hamam en 

zeewater jacuzzi.

Vanuit het zwembad

en de 2 relaxatietuinen in 

de open lucht, u kunt het 

pijnbomenbos en de rust 

genieten.

Lichaamsscrub       30 €

Totale algenpakking     40 € 
              

Hydromassagebad      40 €
met etherische olIen en algen 
                         
affusiedouche       30 €

Speciale douche               30 €

Koude pakking        40 €
voor de benen                  

 pneumatische lymfedrainage          
 • 1 seSSIE  :                        40 €
 • 5 seSSIES  :                     130 €

Cryotherapie + pneumatische 
lymfedrainage               
• 1 seSSIE  :                       70 €
• 5 seSSIES  :                      260 €

watermass
• 1 seSSIE 20 mIn  :                        55 €
• 5 seSSIES  :              250 € 

Thalgo Cryosculpt         
• 1 seSSIE                       100 €
Nieuwe afslankende technologie voor een drievoudige 
werking: plaatselijke cryotherapie, elektrostimulatie 
op doelzones en thermotherapie. De afslankende en 
verstevigende effecten zijn snel zichtbaar.

Thalgo Bodysculpt      
• 1 seSSIE                55 €
Instrumentele methode van palperen-rollen om het 
figuur zichtbaar te hervormen, cellulitis de bestrijden en 
de huid te verstevigen.

Behandelingen d.m.v. 
hydrotherapieDe Zeewaterruimte
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Het zeewater DE ALGEN DE ZEEMODDER

NEW

Een entree voor 
een halve dag
Op afspraak, de plaatsen

zijn beperkt
Vergeet niet te boeken!

•  1 entree 15 € 
• 5 entrees 70 €

• 10 entrees 135 € 
Toegang toegestaan vanaf 12 jaar in 

aanwezigheid van een ouder.
Wij bieden badmuts en sandalen.
Wilt u graag uw grote handdoek 

meenemen. 5
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Ontspan en geniet van uw halve dag verzorgingen

NEW
 Onze Thalgo rituelen

REIS NAAR POLYNESIE       150 €
Ontsnap naar de eilanden in de Stille Oceaan met 

een tussenstop in Bora-Bora, het magische eiland

~ Scrub met roze zand 

~ Zintuiglijk bad "lagune water"

~ Massage met warme zandzakjes uit 

    Polynesische tradities (50 min)

ARCTISCHE WONDER       150 €
Zeil naar het hoge noorden en geniet van een 

unieke ervaring die ontspannende warmte en 

verkwikkende koelte combineert

~ Scrub met zoutvlokken

~ Bad met bruisende kristallen

~ Zweeds geïnspireerde massage met

    azuurblauwe ijsbubbels (50 min)

INDISCHE ZEE         150 €
Ayurvedisch geInspireerde behandeling die spanning 

verlicht en lichaam & geest weer in balans brengt. 
~ Gember scrub

~ Melk bad met lotus extract 

~ Balancerende massage van Ayurveda (50 min)

GEURIGE SCRUB EN 
SHEABUTTERPAKKING   60 €

~ De zeewaterruimte

~ Lichaamsscrub Sea and Spa dat u 

    uitgekozen heeft 

~ Sheabutterpakking met dezelfde parfum

ONZE Cocktails 

OCEAAN COCKTAIL   90 €

~ Algen- en zeemodderpakking

~ Hydromassagebad met algen

~ Affusiedouche (een regen van warm

    zeewater) voor het hele lichaam

Bloedsomloop cocktail 110 €

~ Manuele lymfedrainage (25 min)

~ Pneumatische lymfedrainage

~ Koude pakking voor de benen

Cocktail voor de rug   120 €

~ Algen- en zeemodderpakking

~ Een hydromassagebad met etherische oliën

~ Ontspannende massage (25 min) of HNS

Kaart van 5 verzorgingen geldig voor 6 maanden 170 € :
1 ONTSPANNENDE MASSAGE (25 MIN) + EEN KEUZE UIT 4 BEHANDELINGEN D.M.V. HYDROTHERAPIE 

Aangeboden verzorgingen: Algen- & zeemodderpakking - hydromassagebad met etherische 
oliën - speciale douche - affusiedouche
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FITNESS               2 verzorgingen/dag 
Basisbehandelingen die u kunt combineren met 
verzorgingen voor puur genot. 

3 dagen :                           240 €
1 scrub, 3 algenpakkingen, 1 hydromassagebad, 
1 ontspannende massage.

6 dagen :             410 €
1 scrub, 6 algenpakkingen, 3 hydromassagebaden, 
1 affusiedouche, 1 ontspannende massage.

FITNESS EN ONTSPANNING        
3 verzorgingen/dag

Dagelijkse massages & behandelingen met zeewater: 
een wereld van geluk!

3 dagen :      325 €
1 scrub, 3 algenpakkingen, 1 hydromassagebad, 
1 ontspannende massage, 1 affusiedouche-massage, 
1 wellnessmassage, 1 douche.

6 dagen :        590 €
1 scrub, 6 algenpakkingen, 3 hydromassage-baden, 
2 ontspannende massages, 1 affusiedouchemassage, 
2 wellnessmassages, 1 «head neck shoulders» massage 
en 2 douches.

DE KUUR ”ESSENTIEL MARIN”               
3 verzorgingen/dag

Met scrub  + 10 €
3 dagen : 350 €      6 dagen : 630 €
3 verzorgingen per dag: Algenpakking, 
hydromassagebad met etherische olïen, ontspannende 
massage.

ONTSPANNEN MET ZEEWATER                
2 verzorgingen/dag

6 dagen       435 €
Met scrub  + 10 €

6 algenpakkingen, 6 hydromassagebaden met etherische 
oliën of 6 ontspannende massages.

FITNESS EN VERVULLING 
3 verzorgingen/dag

3 dagen :       340 €
1 scrub, 3 algenpakkingen, 1 hydromassagebad, 
1 affusiedouche, 1 ontspannende massage, 
1 wellnessmassage en 1 shiatsu (50 min).

6 dagen :      640 €
1 scrub, 6 algenpakkingen, 3 hydromassagebaden, 
1 affusiedouche, 3 ontspannende massages, 
2 wellnessmassages en 1 shiatsu (50 min), 
1 gezichtssverzorging Bio Découverte douceur (25 min).

ANTI-AGINGKUUR MET ZEEWATER   
3-4 verzorgingen/dag
3 dagen               455 €
1 hyaluron gezichtsverzorging (50min), 1 scrub, 
2 hydromassagebaden met etherische oliën, 1 algen- en 
zeemodderpakking, 2 speciale douches, 1 watermass, 1 
massage "Polynesië" (50min), 1 manuele lymfedrainage 
of 1 wellnessmassage, 1 affusiedouche massage.

6 dagen        740 €
1 hyaluron gezichtsverzorging (50min), 1 scrub, 
3 hydromassagebaden met etherische oliën, 2 algen- en 
zeemodderpakking, 1 pakking met marien Magnesium, 
3 speciale douches, 2 watermass, 1 massage 
"Polynesië", 2 manuele lymfedrainage, 1 "Deep tissue" 
massage, 1 wellnessmassage, 1 affusiedouche massage.

De programma’s zijn gepersonaliseerd gelang uw wensen en uw behoeften. 

Met elk forfait de zeewaterruimte is vrij toegankelijk voor de duur van de verzorgingen.

Vergeet niet te reserveren! 
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Het linnenpakket (badjas, handdoeken, badmuts en sandalen) 

zijn inbegrepen.

8

NEW NEW

DE ESSENTIELE DE ZINTUIGLIJKE

Expres afslanken
3 verzorgingen/dag 

3 dagen :            435 €

1 scrub, 1 algenpakking, 1 detox-pakking, 1 spirulina-pakking, 
1 hydromassagebad, 1 ontspannende massage, 1 speciale 
douche, 1 watermass, 1 gerichte bodysculpt, 
1 cryosculpt 60min.

Silhouet & bodysculpt
3 verzorgingen/dag 

6 dagen :              850 €
1 scrub, 2 algenpakkingen, 2 detox-pakkingen, 
2 spirulina-pakkingen, 2 hydromassagebaden,
1 bamboemassage (50min), 1 wellnessmassage, 
2 watermass, 3 cryosculpt (thermotherapie,
elektrostimulatie, cryotherapie) 60 min, 
1 gerichte bodysculpt (palperen en rollen).

FITNESS & DETOX  3-4 verzorgingen/dag
4 dagen :                           580 €
1 scrub, 1 shiatsu (50 min), 1 massage „Indische Zee “(50min), 
1 gezichtssverzorging Thalgo (50min), 2 algenpakkingen, 
1 detox-pakking,1 pakking met marien Magnesium,
2 watermass, 1 Thalgosculpt (40min), 1 hydromassagebaden 
met etherische oliën.  

Reis naar de 4 hoeken 
van de wereld              
4 dagen :                           580 €

• "Uitstapje naar Polynesië"
Scrub met roze zand, "lagune water" bad, massage met 
warme zandzakjes uit Polynesische tradities 50 min.

• "Arctische wonder"
Een lichaamspakking, bad met bruisende kristallen, Zweeds 
geïnspireerde massage met azuurblauwe ijsbubbels 50 min.

• "Atlantische pauze" 
Algen- en zeemodderpakking, affusiedouche massage, 
gezichtsbehandeling.

• "Duiken in de Indische Zee" 
Sublieme katoenen pakking, hydromassagebad of 
affusiedouche, massage geïnspireerd door de Ayurvedische 
traditie en Marmatherapie (50 min).

-10% korting voor kuren. Voor elke kuur,
die u een maand voor het begin met
een aanbetaling van 100€ reserveert.
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ONTSPANNENDE MASSAGE  25 min : 50 €
Ontspant de rug en de benen, welzijn en ontspanning.

WELLNESSMASSAGE       25 min : 50 €
Ontspannende massage van het hele lichaam.

AFFUSIEDOUCHE-MASSAGE  25 min : 60 €
Ontspannende massage van het hele lichaam onder 
verstuiving van zeewater dat rijk is aan actieve stoffen uit zee.

Massage H-N-S                25 min : 50 €
(Head-Neck-Shoulders) Massage van de schouders, de 
nek, het hoofd en de armen. Zij zorgt voor een diepe 
ontspanning en lost spanningen.

AYURVEDISCHE MASSAGE  50 MiN : 90 €
Ontspannende massage voor een betere energiecirculatie, 
laat spieren ontspannen en geeft een gevoel van rust en 
kalmte.

HARMONIE                   50 min : 90 €
Deze massage, ontwikkeld voor Euronat, is gebaseerd op 
het idee van de rustgevende branding van de zee.

BAMBOE MASSAGE         50 MiN : 90 €
Ontspannende spiermassage geïntensiveerd door 
gebaren met bamboe.

 

DEEP TISSUE        50 min : 90 €
Massage van rug en benen, combinatie van 
kneedbewegingen, rolmassage en strijkbewegingen.

SHIATSU         50 min : 90 €
Drukpuntmassage op de energiebanen.

Polynesische MASSAGE    50 min : 90 €
Sublieme massage met warme zandzakjes.

Arctische massage         50 min : 90 €
Zweeds geïnspireerde massage: ontspannende warmte en 
verkwikkende frisheid dankzij de azuurblauwe ijsbubbels.

Indische Zee Massage    50 min :  90 €
Massage geïnspireerd door de Ayurvedische traditie en 
Marmatherapie.

Onze massages zijn wellness- en ontspanningsmassages. Ze zijn niet therapeutisch en worden uitgevoerd 
door schoonheidsspecialisten en hydrotherapeuten die zijn opgeleid in comfortmassage

 DE MASSAGES

NEW
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 DE EXPERTISE
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OSTEOPATHIE
1 sEssie :      65 €

CHIROPRAXIE            
25 min : 45 €          50 mn : 75 €

MANUELE LYMFEDRAINAGE 
25 min :      50 € 

VOETREFLEXTHERAPIE
50 min :      70 €

Massage CELLULAIRE GEHEUGEN       
50 min :      90 €
Massage om lichaam en geest te bevrijden.

Massage CHI NEI TSANG                     
50 min :      90 €
Massage van de buik, centrum van emoties.

HUMANISTISCHE HYPNOSE         
1 sEssie :      80 €

reiki         
75 min :       70 € 
Energieversterkende verzorging.

Pedicure - podoloog                            
1 sEssie :      60 €

de nagels  
Aanbrengen van semi-permanente lak, kleur naar keuze 

 ~ Handen of voeten                 30 €
 ~ Handen & voeten                            50 € 

CADEAUBON

EEN MOOIE 
CADEAU-IDEE 
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   Cadeaubon voor een behandeling, 
een kuur, een ritueel of voor een bedrag 

voor een geweldig moment…
     

  Vraag om advies per telefoon, 
e-mail of bij de receptie van de thalasso

  Deze cadeaubonnen zijn één jaar 
geldig vanaf de datum van 

de aankoop-datum.

THALASSO CADEAUBON
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SCHOONHEIDSVeR-
ZORGINGEN

Gezichtsverzorgingen
Formule 3 gezichtsverzorgingen     250 €
formule 6 gezichtsverzorgingen     450 €
Te kiezen uit het aanbod van de verzorgingen van 75min, 
geldig voor het lopende jaar.

I BEAUTY thalgo
ZUIVERHEIDSRENOVATOR   30 MiN : 40 € 

Vochtigheidscorrector   45 MiN : 65 €

Youth Activator     45 MiN : 65 €

Rimpelverwijderaar  45 MiN : 65 €

COSMETICA THALGO
Fundamentele verzorging 
van de zee              50 MiN : 60 €
~ Voedende mariene koude crème verzorging 
~ Hydraterende verzorging "mariene bron"

Deskundige anti-aging verzorging
~ Hyaluronische verzorging    50 MiN : 70 €
~ Silicium lift verzorgingen     75 MiN : 90 €

Express anti-vermoeidheids-
VERZORGING VOOR HEM   25 MiN : 30 €

Mariene verzorging voor mannen   
50 MIN : 60 €

Beaute Simple
Zoete ontdekking   25 min : 30 €

Plezier                        50 min : 60 €

Welzijn                    75 min : 90 €

Sothys
Jeugd intensief    75 min : 90 €

Hydratatie intensief   75 min : 90 €

Stralende teint           50 min : 60 €

Oogverzorging              50 min : 55 €
3 verzorgingen 140 € ou 6 verzorgingen 260 €

Japanse gezichtsmassage  (kobido)  
     50 mIn : 70 €

5 sessies 300 € - 10 sessies 500 €
Deze gezichtsmassage vervaagt rimpels en geeft 
bovendien een heerlijk jeugdig en ontspannend gevoel.

Tienergezichtsverzorging
40 mIn : 40 €

(Gereserveerd voor 12-18 jarigen)

DE MERKEN
I BEAUTY thalgo
Het eerste professionele apparaat dat 4 geavanceerde 
technologieën combineert: sono-vibratie, sequentiële 
ultrasound, tripolaire radiofrequentie en fibrolyse, met bewezen 
doeltreffendheid, niet-invasief, niet-agressief en volkomen veilig. 

COSMETICA THALGO
In de diepten van de zee concentreren zeeplanten de actieve 
bestanddelen, mineralen en sporenelementen in grotere mate 
dan landplanten. 
Dankzij hun biomimicry hebben deze mariene moleculen een bio-
affiniteit met de huid en kunnen ze worden geassimileerd.

Eenvoudige Schoonheid  

bio & slow cosmetique
Dit cosmeticamerk bio & slow geeft de voorkeur aan natuurlijke 
en biologische producten die weinig bewerkt zijn en zacht zijn 
voor gezicht en lichaam. Deze producten respecteren u en ons 
milieu!

Sothys
Een wereld van uitmuntendheid en prestige voor innovatieve 
huidverzorging, met het idee van verantwoorde schoonheid, 
met respect voor de huid en het milieu.

      NEW



      NEW
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De afslanking

              en vergeet onze gecombineerde 

   thalasso & afslankkuren niet pagina 9

Snelkuur     
DUUR 4 WEKEN  - 2 VERZORGINGEN PER WEEK
CELLULITIS                         500 €
STEVIGHEID                        500 €
AFSLANKEN                          500 €
Gericht op uw probleem.
Het begint met een gepersonaliseerde 
diagnose en een detox starter (marine scrub, 
3 algen lichaamspakking) en ga verder met 
een innovatieve, effectieve technologie: de 
Thalgosculpt (cryotherapie, elektrostimulatie, 
sonde).

DE KUREN 360°
DUUR 6 WEKEN MET 2 VERZORGINGEN PER WEEK 
CELLULITIS                         849 €
STEVIGHEID                        899 €
AFSLANKEN                        1 100 €
Gepersonaliseerde diagnose, gericht op uw 
problematiek, de kuren beginnen met de detox 
starter (marine scrub, 3 algen lichaamspakking) 
en combineren verschillende technologieën: 
Thagosculpt (cryotherapie, elektrostimulatie, 
sonde) afgewisseld met Bodysculpt (instrumenteel 
palperen en rollen).
De cellulitis- en stevigheidskuren worden 
aangevuld met gepersonaliseerde producten 
(crèmes en voedingssupplementen).
In de afslankkuur zijn er ook 4 videoconsulten met 
een diëtiste voor een globale en doeltreffende 
afslankkuur.
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LICHAAMSVERZORGINGEN
Scrub en massage          50 mn : 90 €
Kies tussen de verschillende merken en ontspannende 
massage.

thalgo 
Wonder van de oceanen 
(lichaam & gezicht)             110 mIn : 180 €
Gezichtsmassage met Japanse massagetechnieken, 
aangevuld met een lichaamsmassage met olie.

Verzorging Bodysculpt            55 €
Thalgo’s exclusieve instrumentele methode van palperen 
en rollen op doelzones.

Verzorging Cryosculpt Thalgo    
    40 - 60 mIn : 100 €
De afslankoplossing op maat (afslanken, cellulitis, 
stevigheid) Combineert cryotherapie, elektrostimulatie 
en thermotherapie. Ontvet, verbrandt vet, maakt 
cellulitis glad en verstevigt de weefsels
OOK BESCHIKBAAR ALS KUUR ZIE PAGINA 8 - 9 & 17

sothys
SUBLIMESSENCE        110 mIn : 135 €
(lichaam & gezicht)
Een scrub, een lichaamspakking, een ontspannende 
massage gevolgd door een gezichtsverzorging.

HANAKASUMI        75 mIn : 105 € 
Scrub gevolgd door een voet- en lichaamsmassage met 
noten van kersenbloesem en lotus.

Andere verzorgingen

Voetverzorging 
CALLUSPEELING           seSSIe 40 €  
+ 10 € met knippen en vijlen van de nagels (zonder lak)
De voeten worden ongelooflijk mooi en zacht.

Schoonheidsverzorging 
handen of voeten  30 mIn : 40 € 
(zonder lak) 
Klassieke handverzorging (nagels knippen, vijlen,
nagelriemen hergroeien).

Verven & Epilering
Vraag onze tarieven
Vrouwen en mannen

      NEW



LEUKE ONTDEKKING VAN 
mariene producten

 
Tips voor een 
Zen verblijf!

Wat te VERWACHTEN ...
~ Vergeet niet te boeken voor de Zeewaterruimte, de plaatsen zijn beperkt.

~ Neem uw grote handdoek mee voor de Zeewaterruimte.

Wat is INBEGREPEN ...
~ Wij zorgen voor de badmuts & sandalen

~ Kruidenthee tot uw beschikking

Wat nodig is om te WETEN ...
~ Toegang toegestaan vanaf 12 jaar in aanwezigheid van een ouder. .

~ Rust is de regel in de hele thalasso en sauna’s en hammams worden in stilte beoefend.

~ Het wordt aanbevolen om geen waardevolle spullen mee te nemen.

~ In geval van verlies of diefstal kan de thalasso niet aansprakelijk worden gesteld.

~ Medisch ontslag te ondertekenen of medisch bezoek op afspraak 

SPECIFIEKE INFORMATIE VERZORGINGEN  

~ Gelieve ons op de hoogte te brengen van bijzondere medische problemen (allergieën,

    borstvoeding, zware medische behandeling, enz.) wanneer u reserveert. Bij aankomst

    krijgt u een gezondheidsvragenlijst. De directie behoudt zich het recht voor om zo nodig

    een medisch attest te vragen.

~ Onze massages zijn wellness- en ontspanningsmassages en zijn niet therapeutisch.

~ Voor optimaal comfort, raden wij u aan uw verzorgingen van tevoren te reserveren en

    deze 24 uur van tevoren te annuleren indien u niet aanwezig kunt zijn.

~ Het wordt verzocht om 15 minuten voor het begin van de dag bij de receptie aan te komen.

~ In geval van vertraging, kan de duur van de verzorging worden verkort.

~ Wij behouden ons het recht voor om een klant uit te sluiten in geval van gedrag dat onze

    medewerkers of andere klanten kan schaden.
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