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FACILITEITEN

In SPA Domburg ontdekt u de weldadige kracht 
van Zeeland. Op een unieke manier vindt u hier 
de Zeeuwse elementen 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 aanbod aan sauna’s bieden wij 
verschillende ontspanningsruimtes en een 
waterplein. 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.

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 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 voedzaam diner. Wij dragen graag ons 
steentje bij met verse ingrediënten, persoonlijke 
aandacht en een ambiance waar u zich direct thuis 
voelt.
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GELAAT

Spirulina Boost*
Een ontgiftende behandeling met een frisse 
peel-off mask met energiegevende spirulina en 
marine magnesium. Deze behandeling zorgt voor 
het gladstrijken van de eerste rimpels, geeft glans 
terug alsof het een jonge huid is, ontgift en voorziet 
in energie. 
Duur 50 minuten.

Authentiek
Authentieke en traditionele gelaatsbehandeling, 
met daarbij de mogelijkheid tot harsen, verven of 
epileren. 
Duur 50 of 80 minuten.

Eye Experience
Verkwikkende massage voor de gevoelige huid 
rondom de ogen. Aanpak van kraaienpootjes en 
vochtophopingen, inclusief oogmasker.
Duur 25 minuten.

Thalgo men Ocean
Deze ontspannende gelaatsbehandeling wordt 
gegeven met de speciale mannenlijn van Thalgo. 
Uw huid krijgt een boost aan energie en ziet er 
weer jong en sterk uit.
Duur 25 of 50 minuten.

Thalgo Top*
Heerlijke Anti-aging behandeling waarbij de huid 
wordt verrijkt met een luxueus dubbelmasker vol 
met werkende stoffen, 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.

Ultimate Time Solution*
Door middel van een zeer exclusieve 
energielift massage, wordt de huid gelift en 
de gezichtscontouren versterkt. Het masker is 
voorzien van de benodigde voedingsstoffen en 
antioxidanten. 
Duur 80 minuten.

Harsen, epileren of verven
Boek deze behandeling als u zich alleen wil laten 
harsen, epileren of verven. 
Duur 25 minuten.

* Extra tijd bijboeken 
Boek 15 minuten extra bij voor harsen, epileren 
en verven tegen een gereduceerd tarief. Dit 
is mogelijk bij: ‘Thalgo Top’, Ultimate Time 
Solution’ en ‘Spirulina Boost’. 

5



LICHAAM & MASSAGES

RITUELEN
Lichaamsritueel ‘In de Zee’
Ontspan met een warm voetbad en een heilzame 
massage. Het lichaam wordt gezuiverd met een 
zeezout scrub en een algenpakking.  
Als afsluiting een theeritueel. 
Duur 100 minuten.

Lichaamsritueel ‘In het Zand’
Voed en exfolieert het lichaam met een kruidige 
zeezout en oliescrub. Een heilzame massage 
brengt lichaam en geest in balans. Als afsluiting 
een zijdezachte bodywrap en een theeritueel. 
Duur 100 minuten.
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PAKKINGEN
Algenpakking
Deze sterk ontgiftende pakking, geeft verlichting 
bij stress, pakt cellulite aan en is een goede 
ondersteuning tijdens het afslanken. 
Duur 80 minuten.

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.
Duur 80 minuten.

MASSAGES
Voetmassage
Een heerlijk ontspannen voetmassage. De voeten 
worden voor en na de behandeling verwarmd met 
kompressen. 
Duur 25 minuten. 

Eb en Vloed massage
(krachtig)
Een krachtige massage van de achterzijde van het 
lichaam. De doorbloeding wordt gestimuleerd en 
de spieren losgemaakt. 
Duur 25 minuten.

Eb & Vloed massage
(ontspannen)
Laat u meevoeren door de deining van de zee. 
Klassieke massage grepen die afgewisseld worden 
met de onderarmen. Zorgt voor totale ontspanning 
en een unieke beleving.
Duur 25 of 50 minuten. 

Hotstone massage
Zeer ontspannen massage met warme afgeronde 
basaltstenen. De afvoer van afvalstoffen wordt 
gestimuleerd en de doorbloeding geactiveerd.
Duur 25 of 50 minuten. 

Hoofdmassage
Ontspan tijdens deze traditionele hoofdmassage. 
De massage bevordert de nachtrust, verlicht 
pijn en stijfheid. Tevens wordt de doorbloeding 
gestimuleerd waardoor de afvalstoffen makkelijker 
en sneller worden afgevoerd.
Duur 25 minuten. 

Peeling en massage
Deze behandeling is een ware traktatie voor het 
lichaam. De heerlijke bodyscrub zorgt ervoor dat 
de dode huidcellen verwijderd worden. Hierna volgt 
een ontspannende massage. Nadien voelt u zich 
herboren en voelt de huid zijdezacht aan. 
Duur 50 minuten.
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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.

SPA Domburg manicure express 
Verzorgende behandeling van handen en het 
lakken van de nagels met OPI color shine of  
OPI color gellak. 
Duur 50 minuten.

SPA Domburg voetverzorging
Inclusief voetbad met Thalgo sel de mer, 
verzorging van de nagels en ontspannende 
voetmassage. 
Duur 45 minuten.

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.

OPI Color Treatment 
Er is keuze uit de Infinite Shine speciaallak of de 
gellak. Infinite Shine is een speciaallak met een 
intense glans die 5-7 dagen mooi blijft. 

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 minuten. 
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ARRANGEMENTEN

Wellness Express 
• 2 uur genieten van alle SPA faciliteiten;
• gebruik van scrubhandschoen en showergel;
• gebruik van badjas, slippers en handdoeken; 
• massage van 25 minuten naar keuze; 
• potje thee met lekkers.
€ 55,00 per persoon

Seizoensarrangement 
• geniet van alle SPA faciliteiten tussen 10.00 en 

22.00 uur;
• gebruik van scrubhandschoen en showergel;
• gebruik van badjas, slippers en handdoeken; 
• lunch of diner in het SPA Café, keuze van de 

kaart. 
€ 45,00 per persoon

Zwangerschapsarrangement 
Wij bieden u een heerlijk verwenarrangement. 
• geniet van een voetbad met een kopje thee;
• mini voetverzorging;
• OPI nagellak behandeling;
• gezichtsbehandeling.

U heeft de mogelijkheid om de 
gezichtsbehandeling uit te breiden met harsen, 
epileren, gezichtsmassage en een masker. 
Duur 100 minuten
€ 139,00 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   €  32,50 
Dagentree (verblijf van 10.00-22.00 uur), vr-zo  €  37,50 

Avondtarief (verblijf van 17.00-22.00 uur) zo-do  €  22,50 
Avondtarief (verblijf van 17.00-22.00 uur) vr-za  €  29,50 
2-uurs gebruik €  19,50 

Hotelgasten van Badhotel Domburg kunnen tijdens het verblijf voor € 35,00 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.

TARIEVEN

GELAAT & LICHAAM
25 minuten €  39,00
50 minuten €  69,00
80 minuten €  109,00
100 minuten €  139,00

EXTRA’S / TOESLAGEN
Toeslag Ultimate Time Solution €  10,00
15 minuten extra bij te boeken  €  10,00

HANDEN & VOETEN
Manicure 45 minuten €  39,95
Voetverzorging 45 minuten €  39,95
Pedicure 45 minuten €  45,00

OPI Color Treatment
Infinite Shine 25 minuten €  19,95
Gellak 25 minuten €  25,00

Indien OPI Color Treatment wordt 
geboekt met één van de SPA voet- of 
handverzorgingsbehandelingen,  
geldt er een korting van € 10,00.
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RESERVEREN

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en persoonlijke aandacht. Om die reden beperken wij het aantal 
bezoekers aan de spa. Wilt u van de spa gebruik maken of een behandeling boeken, dan adviseren wij u 
vooraf een reservering te maken. 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annuleringen tot 48 uur van te voren zijn kosteloos. Annuleringen tot 24 uur van te voren worden voor 50% 
doorberekend, binnen 24 uur berekenen wij 100% van de kosten.

11



SPA Domburg

Gevestigd in Badhotel Domburg

Domburgseweg 1A, Domburg

Telefoon 0118-588800

info@spadomburg.nl

www.spadomburg.nl
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