PRIJSLIJST 2019
Sauna
Sauna dag entree >16 jaar (10.00 - 22.30 uur)
€ 31,00
Sauna avond entree >16 jaar (16.00 – 22.30 uur)
€ 20,00
Sauna 10-badenkaart
€ 255,00
(niet persoonsgebonden,1 jaar geldig na aanschaf)
Huur sauna badlaken
€ 6,00
Huur sauna handdoek
€ 5,00
Huur badjas
€ 8,00
Huur badset (badlaken, handdoek en badjas)
€ 18,50
Zonnebank per keer
€ 10,00
Palestra saunashopper
€ 1,50

Gezichtsbeleving
Gezichtsbeleving 75 minuten
Gezichtsbeleving 60 minuten
Gezichtsbeleving 45 minuten
Gezichtsbeleving 25 minuten
Indiase hoofdmassage 25 minuten
Ayurveda gezichtsmassage 25 minuten

€ 68,50
€ 58,50
€ 48,50
€ 36,00
€ 36,00
€ 36,00

Palextraatje gezicht

€ 16,00 (1 module)
€ 26,00 (per 2 modules)

Keuze Modules*
- Epileren of harsen van de wenkbrauwen
- Verven van wimpers of wenkbrauwen
- Harsen bovenlip of kin
- Aanbrengen lichte make-up
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Massage beleving (combinatie van diverse massagetechnieken)
Massage beleving 75 minuten
Massage beleving 60 minuten
Massage beleving 45 minuten
Massage beleving 25 minuten
Ayurvedische massage 75 minuten
Ayurvedische massage 45 minuten

€ 68,50
€ 58,50
€ 48,50
€ 36,00
€ 68,50
€ 48,50

Hamam beleving
Hamam beleving 60 minuten
Hamam beleving 45 minuten

€ 66,00
€ 53,00

Body beleving
Bodyscrub en pakking 60 minuten
Bodyscrub 25 minuten

€ 58,50
€ 36,00

Voet beleving
Pedicure behandeling 60 minuten
€ 58,50
Pedicure behandeling 35 minuten
€ 45,00
(Pedicure is ook mogelijk voor diabetici en reumatische voet.
Graag bij reservering vermelden)

Shiatsu
Shiatsu consult 60 minuten
€ 58,50
Shiatsu consult 45 minuten
€ 48,50
(Informeer naar mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar).

Haar beleving
Wassen en knippen
Wassen, knippen en model föhnen
Wassen en knippen kinderen
Haarkleuring vanaf
Haar opsteken vanaf

€ 29,50
€ 39,50
€ 24,50
€ 34,50
€ 22,00

Cadeaubon
Wij verkopen Palestra cadeaubonnen van
€ 10,00, € 15,00, € 25,00 en € 50,00. Deze zijn verkrijgbaar bij de
receptie van Palestra of via palestra.nl

