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Faciliteiten
In SPA Domburg ontdekt u de weldadige kracht van 
Zeeland. Duizenden mosselschelpen, zandpatronen 
aan je voeten, oesters in bad en een ‘echte’ 
Noordzeestorm; op een unieke manier vindt u hier het 
Zeeuwse DNA terug. Domburg was in de negentiende 
eeuw al een mondaine badplaats. De helende werking 
van de zilte zeelucht trok tal van Russische vorsten, 
Duitse prinsessen en andere aristocraten aan. In de 
speciale zoutsauna ondervindt u diezelfde heilzame 
werking. Naast een exclusief aanbod aan sauna’s 

biedt SPA Domburg verschillende ontspanningsruimtes 
en een waterplein. De Zeeuwse mosselen ziet u 
terug in de fraaie douchewanden, de oesters in de 
ontspannen voetenbaden en wilt u een heuse Zeeuwse 
storm beleven, dan biedt onze stormdouche u een 
onvergetelijke ervaring. Wie goed luistert, ontdekt zelfs 
zee. Het geluid van de aanrollende golven, de branding 
en het geschreeuw van de meeuwen maken deze 
unieke beleving compleet. 
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SPA Café
Zoals overal in Zeeland is het ‘land’ dichtbij. Wie in de 
‘boerenschuur’ van de spa ontspant op de ligbedden 
van stro, hoort de geluiden van het boerenland. Vogels, 
een tractor en het zacht golven van het graan. Dit 
geluid voert u naar het SPA Café. Hier kunt u, tussen 
de saunagangen door, tot rust komen met een lekker 
of gezond drankje. Lekker loungen of gezellig bij de 
open haard. We laten de keuze aan u; van een groene 
smoothie tot een smaakvolle wijn en van een gezonde 
salade tot een uitgebreid diner. Lekker genieten doet 
iedereen op zijn eigen manier. Wij dragen graag ons 
steentje bij met verse ingrediënten, persoonlijke 
aandacht en een ambiance waar u zich direct thuis voelt. 

Instituut SPA Domburg
Instituut SPA Domburg kiest uitsluitend voor puur en 
natuur. De merken waarmee wij werken sluiten daar 
naadloos op aan. Het van oorsprong Franse kuurmerk 
Thalgo is gebaseerd op de geneeskrachtige en 
ontspannende werking van zeewater en algen. Instituut 
SPA Domburg biedt een ruim aanbod aan behandelingen 
voor lichaam, gelaat en nagels. Hierin staat Thalgo 
centraal. 

Natuurlijk verzorgen we ook uitgebreide 
lichaamsmassages, een aantal zelfs met een echt 
Zeeuws tintje. Zo is de Eb & Vloed massage speciaal 
voor ons instituut ontwikkeld. Laat u meevoeren op de 
deining van de zee en ervaar totale ontspanning. De 
ruim anderhalf uur durende lichaamsrituelen bieden, elk 
op een eigen manier, totale ontspanning van lichaam en 
geest. In onze spa herontdekt u de rust in uzelf.
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Thalgo gelaatsbehandelingen
Vitaal
Ontspannende gelaatsbehandeling waarbij de 
behandeling onder andere bestaat uit massagegrepen. 

Duur 25 minuten € 35,00
Duur 50 minuten € 65,00

Authentiek
Traditionele gelaatsbehandeling, daarbij mogelijkheid
tot harsen of epileren.

Duur 50 minuten € 65,00
Duur 80 minuten € 99,50

Eye Experience
Verkwikkende massage voor gevoelige huid rondom 
de ogen. Aanpak kraaienpootjes, vochtophopingen en 
stress, inclusief oogmasker. 

Duur 25 min € 35,00

Thalgo Men Ocean  
Deze ontspannende gelaatsbehandeling wordt gegeven 
met de speciale mannenlijn. Uw huid krijgt een boost 
aan energie en ziet er weer jong en sterk uit.  

Duur 25 minuten € 35,00 
Duur 50 minuten € 65,00
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Thalgo anti-aging
Thalgo Top 
Heerlijke anti-aging gelaatsbehandeling waarbij de 
huid wordt verrijkt met een luxueus dubbelmasker 
vol met werkstoffen, waaronder het onmisbare 
hyaluronzuur. Rimpels verminderen zichtbaar doordat 
ze opgevuld worden met vocht. De huid ziet er jonger, 
gladder en veerkrachtiger uit.

Duur 80 minuten € 99,50

Ultimate Time Solution
Zeer doeltreffende gelaatsbehandeling om de huid 
te liften en de gezichtscontouren te versterken. Dit 
wordt verkregen door middel van een zeer exclusieve 
energielift massage dat tevens ondersteund wordt door 
een hoogwaardig masker om de huid te voorzien van 
de benodigde voedingstoffen en antioxidanten. 

Duur 80 min € 109,50 
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Lichaam en massages
Rituelen
Lichaamsritueel ‘In de zee’
Zintuig prikkelend 5 stappen 
programma. Verlost spanningen 
door middel van een diepwerkende 
massage. Zuivert het lichaam met 
een zeezout en zoete oliescrub. 
Brengt de geest in balans 
met aromatische geuren en 
hoofdhuidmassage. Als afsluiter 
een zijdezachte bodywrap met 
verfijnde geuren en een thee 
ritueel aangepast aan uw behoefte.

Duur 100 minuten: € 130,00

Lichaamsritueel ‘In het zand’ 
De kracht van deze behandeling 
is gelegen in een buitengewoon 
stimulerende alg. Deze zorgvuldig 
gewonnen alg heeft de eigenschap 
de celdeling te stimuleren. Tijdens 
deze behandeling worden de 
voeten gehuld in een Olivine-extract 
balsem, daarna is het genieten in 
een warm voetenbad. Vervolgens 
wordt het lichaam geheel gescrubd 
met de Pink Sand Scrub. Als afsluiter 
een stimulerende massage met 
bergkristallen en eeuwenoude 
Afrikaanse technieken. 

Duur 100 minuten € 130,00

Pakkingen 
Algenpakking
Een sterk ontgiftende pakking, 
geeft verlichting bij stress, pakt 
cellulite aan en is een goede 
ondersteuning tijdens het 
afslanken.

Crème pakking
Deze intens voedende pakking 
geeft de huid een heerlijk gevoel 
van comfort en welbehagen. Het 
herstelt de droge beschadigde huid, 
remineraliseerd en geeft tevens 
een extra boost in de aanmaak 
van de huid eigen lipiden. Bevat 
onder andere algenolie, algenwas, 
karitéboter en cupuaquboter.

Duur 75 minuten: € 99,50

Massages
Eb en Vloed massage
Wat een heerlijke beleving is deze 
op maat ontwikkelde massage voor 
Spa Domburg. Laat je meevoeren 
door de deining van de zee. 
Klassieke massagegrepen die 
afgewisseld worden met massage 
met de onderarmen zorgt voor 
totale ontspanning en een unieke 
beleving.

Duur 25 minuten € 35,00 
Duur 50 minuten € 65,00

Hotstone massage
Zeer ontspannen massage met 
warme afgeronde basaltstenen. 
De afvoer van afvalstoffen wordt 
gestimuleerd en de doorbloeding 
geactiveerd.

Duur 25 minuten € 35,00 
Duur 50 minuten € 65,00

Hoofd massage
Tijdens deze traditionele 
hoofdmassage komt u tot 
volledige ontspanning. Deze 
massage bevordert de nachtrust, 
verlicht pijn en stijfheid plus het 
neemt de stress af. Tevens wordt 
de doorbloeding gestimuleerd 
waardoor de afvalstoffen 
makkelijker en sneller worden 
afgevoerd.  

Duur 25 minuten € 35,00

Een gespecialiseerde sportmassage 
of een behandeling bij de 
fysiotherapeut (praktijk in 
Domburg) is op aanvraag.
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Handen & voeten
SPA Domburg manicure 
Peeling van de handen, vijlen van de nagels, 
behandeling van de nagelriemen en verzorgende 
handmassage.
Duur 45 minuten: € 39,95

SPA Domburg voetverzorging
Inclusief voetenbad met Thalgo sel de mer, verzorging 
van de nagels en ontspannende voetmassage.
Duur 45 minuten: € 39,95

SPA Domburg pedicure 
Verwijderen van eelt, behandeling van likdoorns, 
kloven, kalknagels en/of ingegroeide nagels. 
Verzorging van de nagels en korte voetmassage.
Duur 45 minuten: € 45,00

OPI Color Treatment
Infinite Shine is een speciaallak met een intense glans 
die 5-7 dagen mooi blijft. Bestaat uit 3 componenten, 
die u desgewenst ook thuis kunt aanbrengen en 
verwijderen.
Duur 25 min € 19,95
 
De gellak is een langhoudende kleur op de nagels, het 
draagt als een gel, het voelt en ziet eruit als nagellak. 
De gellak is na het uitharden direct droog. Afhankelijk 
van de conditie van de natuurlijke nagel blijft de  
gellak 2 weken zitten.
Duur 25 min € 25,00

Indien OPI Color Treatment wordt geboekt met een van 
de SPA voet- of handverzorgingsbehandelingen, geldt 
er een korting van € 10,00.
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Arrangementen
Dagdroom arrangement
 ▪ genieten van alle SPA faciliteiten tussen 10.00 en  

22.00 uur
 ▪ ontvangst met kruidenthee of koffie met lekkers
 ▪ gebruik van scrubhandschoen en showergel
 ▪ mogelijkheid tot deelname aan diverse opgietingen  

(o.b.v. beschikbaarheid)
 ▪ gebruik van badjas, slippers en handdoeken
 ▪ lunch in het SPA Café, keuze van de kaart
 ▪ massage of gelaatsbehandeling naar keuze van 50 min 
 ▪ € 123,50 per persoon

Avondrood arrangement
 ▪ genieten van alle SPA faciliteiten tussen 17.00 en  

22.00 uur
 ▪ gebruik van scrubhandschoen en showergel
 ▪ mogelijkheid tot deelname aan diverse opgietingen  

(o.b.v. beschikbaarheid)
 ▪ gebruik van badjas, slippers en handdoeken
 ▪ diner in het SPA Café, keuze van de kaart
 ▪ biobubbels als afsluiting van de avond
 ▪ € 47,50 per persoon

SPA arrangementen met overnachting in Badhotel Domburg zijn te vinden op de website www.badhotel.com, of neemt 
u contact op met de afdeling reserveringen (0118-588800) voor verdere informatie.
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Entreeprijzen
Dagentree (verblijf van 10.00-22.00 uur), ma-do € 25,75
Dagentree (verblijf van 10.00-22.00 uur), vr-zo € 30,50

Avondtarief (verblijf van 17.00-22.00 uur) zo-do € 18,00
Avondtarief (verblijf van 17.00-22.00 uur) vr-za € 25,75

2-uurs gebruik € 15,50

Hotelgasten van Badhotel Domburg kunnen tijdens het 
verblijf voor € 30,50 per persoon onbeperkt gebruik 
maken van de faciliteiten.

Gebruik van badjas, slippers en handdoeken zijn 
inbegrepen. De minimumleeftijd van bezoekers bij 
SPA Domburg is 18 jaar.

Reserveren
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en persoonlijke 
aandacht. Om die reden limiteren wij het aantal 
bezoekers aan de spa. Wilt u van de spa gebruikmaken, 
dan verzoeken wij u vooraf een reservering te maken.
Voor alle reserveringen vragen wij een garantstelling 
met uw creditcard.

Reserveren van uw entree of een specifieke behandeling, 
kan online of u kunt contact opnemen met 
de afdeling reserveringen op telefoonnummer 
0118 – 58 88 00 of e-mail info@spadomburg.nl. 

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringen tot 48 uur van te voren zijn kosteloos. 
Annuleringen tot 24 uur van te voren worden voor 50% 
doorberekend, binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt u 
100% van de kosten in rekening te brengen.

SPA Domburg

Gevestigd in Badhotel Domburg

Domburgseweg 1A

4357 BA Domburg

Telefoon 0118-588800

Fax 0118-588805

info@spadomburg.nl

www.spadomburg.nl


