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Coco Choco Beauty arrangement in Brabant - Verwendag voor
moeder en dochter

Moeder en dochter - Heerlijke beautydag zonder sauna in brabant
Waar beter vertoeven dan in het wel bekende gezellige zuiden. Onze enthousiaste medewerkers vertroetelen u graag in gemoedelijke
Brabantse sferen. Bewust hebben wij gekozen om u in een knusse omgeving toch een zeer compleet centrum te bieden. Zodra u de deur
binnen gaat, koestert u zich dan in ontspannen sfeer, waar alles erop gericht is u een heerlijke tijd te bezorgen. Dit complete center zonder
saunafaciliteiten heeft zich gespecialiseerd in de kunst van onthaasten.

Coco Choco arrangement
Speciaal voor moeder en dochter is het Coco choco arrangement samengesteld. Heerlijk een dagje ontspannen zonder sauna samen met uw
moeder of dochter. Kom samen tot rust in de Brabantse omgeving. Geniet van de behandelingen en de heerlijke Chocolade Fondue

Bij het Coco Choco arrangement is inclusief:
Ontvangst met koffie/thee en lekkers
Huidanalyse voor een dagelijks stralend uiterlijk
Bella Donna gezichtsbehandeling
Voetenbad met pedicure voor moeder
Voetenbad met teennagels lakken voor dochter
Handmassage
Paraffine handpakking
Glamour make-up
Nagels lakken
Beauty presentje
Afsluiten met overheerlijk ijs

Let op: dit is een tussen arrangement en duurt langer dan een halve dag en korter dan een hele dag arrangement. Tijdsduur circa 4,5 uur.
Prijzen:
€ 59 p.p. voor kinderen onder de 12 jaar
€ 79 p.p. voor kinderen van 12 tot en met 16 jaar
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€ 89 p.p. voor kinderen van 17 tot en met 20 jaar
€ 95 p.p voor volwassenen en kinderen ouder dan 20 jaar

Uitbreidingsmogelijkheden (a.u.b. aangeven bij boeken):
Uitbreiden van gezichtsbehandeling small naar gezichtsbehandeling met ampul xl (€ 15.00 p.p.)
Rug, schouder en nekmassage (€ 15.00 p.p.)
Chocolade fondue (€ 15.00 p.p.)

Toeslagen
Indien u met een oneven aantal personen komt wordt er eenmalige toeslag (1x) berekend van: € 25,00. Op zondag rekenen wij een toeslag
van € 17,50 p.p.
De hierbij benodigde handdoeken, badjassen en slippers (= comfortpakket) zijn bij ons aanwezig en liggen voor u klaar. Bijkomende kosten
hiervoor zijn € 7,50 p.p. Uiteraard bent u vrij om uw eigen spulletjes mee te nemen.
De prijs van dit beauty arrangement is geldig tot en met 31 december 2019.
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