SPA

&

WELLNESS ST. GERLACH

Spa & Wellness St. Gerlach is gelegen in de
gewelfde kelders van het voormalige adellijke
stiftgebouw van Chateau St.Gerlach. De kelders
zijn omgetoverd tot intieme en sfeervolle
behandelruimtes. Samen met het in Romeinse
stijl uitgevoerde zwembad, de sauna en het
Turks stoombad een schitterende entourage
om u van "top tot teen" te laten verwennen.

Spa & Wellness St. Gerlach is situated in the
arched cellars of the former noble convent
which is part of Chateau St. Gerlach. The cellars
are transformed into magical and intimate
treatment rooms. Together with a roman styled
swimming pool, sauna and Turkish steam bath
this creates a lustrous oasis to pamper yourself
from head to toe.

Het enthousiaste Spa & Wellness-team staat
voor u klaar om uw verblijf tot een
onvergetelijke en ontspannende ervaring te
maken. U bent er van harte welkom voor
verzorgende gezichtsbehandelingen,
ontspannende massages of verkwikkende
lichaamsbehandelingen.

The enthusiastic Spa & Wellness team are
ready to make your spa journey unforgettable
and relaxing.
You can enjoy nourishing facial treatments,
relaxing massages and refreshing body
treatments.

In deze brochure vindt u een selectie van onze
behandelingen. Meer behandelingen vindt u op
www.stgerlach.nl.

In this brochure you will find a selection of our
treatments. Additional treatments can be found
at www.stgerlach.nl.

Indien u geen keuze kunt maken, dan
adviseren de therapeutes u graag bij het kiezen
van een passende behandeling.

In case you cannot make a decision, our
therapists can assist you in selecting a treat
ment that meets your individual needs.

Graag tot ziens,

We look forward to welcoming you.

Het team van Spa & Wellness St. Gerlach

The Spa & Wellness St. Gerlach team

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks tussen 10.00 - 18.00 uur

OPENING HOUR$
Daily from 10:00 to 18:00

Vermelde prijzen zijn per persoon.

Prices are per person.

