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   BE WELL



WELLNESS PAKKETTEN EN MASSAGES

Dream Package               USD 87.00
• Ontvangst met Kruiden Thee
• Healthy Snack & Smoothie
• Genieten bij de Wellness Pool & Jacuzzi
• Sauna & Steam room - 15 min elk
•• Full Body Scrub met Podosiri Scrub - 30 min
• Voetmassage bij binnenkomst in Massage Cabana - 30 min
• Relax Massage met Olie naar keuze - 60 min
• Lunch of Diner, Chef's surprise

Hot Stone Sensation            USD 74.00
• Ontvangst met Kruiden Thee
• Healthy Snack & Smoothie
•• Genieten bij de Wellness Pool & Jacuzzi
• Sauna & Steam room - 15 min elk
• Voetmassage bij binnenkomst in Massage Cabana - 30 min
• Hot Stone Massage - 90 min
• Lunch of Diner, Chef's surprise

Ali Skin Experience             USD 65.00
• Ontvangst met Kruiden Thee
•• Fruit platter
• Genieten bij de Wellness Pool & Jacuzzi
• Sauna & Steam room - 15 min elk
• Voetmassage bij binnenkomst in Massage Cabana - 30 min
• Full Body Relax Massage - 60 min
• Lunch of Diner

Scrub & Relax Wellness Package      USD 55.00
•• Ontvangst met kruiden thee
• Relaxen bij de wellness pool en jacuzzi met vers fruit
• Total Body Scrub - 30 min
• Full Body Relax Massage - 60 min
• Lunch of Diner

Relax Package               USD 40.00
• Ontvangst met kruiden thee
•• Relaxen bij de wellness pool en jacuzzi met vers fruit
• Full Body Relax Massage - 60 min
• Lunch of Diner
* Mogelijkheid om uw full body relax massage    USD 47.50
 te vervangen met één van de onderstaande:
 • Deep Tissue Massage
 • Hot Stone Massage



MASSAGES EN BEHANDELINGEN

Full Body Relax Massage          USD 19.50
Met een relaxmassage wordt u volledig ontspannen van top 
tot teen. Een uur lang heerlijk genieten van een relax massage 
met massage olie naar keuze. - 60 min

Deep Tissue Massage           USD 27.00
Deep tissue massage is een krachtige massagevorm die diep Deep tissue massage is een krachtige massagevorm die diep 
op het lichaam inwerkt. Tijdens deze massage gaat de
aandacht vooral uit naar de spieren. De massage helpt het 
losmaken van spierweefsel, het vrijgeven van gifstoffen uit de 
spieren en bevordert de bloed- en zuurstofcirculatie in het
lichaam. - 60 min

Hot Stone Massage             USD 27.00
Deze massage woDeze massage wordt gekenmerkt door het gebruik van 
warme basalt stenen in combinatie met de oliën.
De combinatie van de warmte, oliën en manuele massage zijn 
een weldaad voor lichaam en geest.  - 90 min

Traditionele Javaanse Massage        USD 27.00
Stevige massaage op Javaans, Surinaamse stijl. - 60 min

Spa voetverzorging - 45-60 min         USD 17.00

Facial Facial                    USD 17.00
Uitgebreide gezichtsverzorging. - 45-60 min

Total Body Scrub - 30 min           USD 12.00

Riverside Massage             USD 21.50
Upgrade uw massage naar riverside.

Wellness en faciliteiten
Sauna en Steam Room           USD 12.50
  in combinatie met massage of package      USD 11.00
Wellness Pool en Jacuzzi          USD 9.00

Blijf op de hoogte van de wellness activiteiten via  
onze website en onze Facebook pagina. 
www.houttuyn.com – www.facebook.com/houttuyn.
Voor de prijzen verwijzen wij u graag naar onze website
of bel naar 08252 888 – 08252 999. 

30 min 

--------



Glamping
Verstopt tussen de prachtige tropische planten in onze tuin, 
vindt u onze rustieke Glamping Cabana’s. Slapen in een luxe 
cabana onder de sterrenhemel en genieten van de
zonsopkomst over de Suriname rivier.

Restaurant
WWe verwelkomen u graag in ons restaurant voor ontbijt,
lunch en diner met een zeer gevarieerde kaart.

Meeting Facilities
Elk event of meeting is uniek! De multi functionele ruimte
is ideaal om uw special event of meeting te organiseren,
variërend van een board room meeting tot een kunst
expositie. Wij bespreken uw speciale wensen graag met u.

OpeningstijdenOpeningstijden
Restaurant
Zondag - Woensdag 09.00 - 20.00 uur
Donderdag - Zaterdag 09.00 - 22.00 uur

Wellness Club
Dagelijks 09.00 - 17.00 uur

Houttuyn Wellness River Resort
 Zijstraat Watermuntweg, Wanica
 +597 (0) 825-2888 | +597 (0) 895-1877 
 +597 (0) 825-2999
 Reservations@houttuyn.com
 www.houttuyn.com
  Open daily from 09.00 hrs.

Reserveer nu en beleef zelf uw
welverdiende ontspanning.
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