Sauna, daar kun je niet
vroeg genoeg mee
beginnen!

CHOCOLADE RHASSOUL EN SCRUB

Welja… smeer jezelf helemaal in met chocola!!
Chocolade bodypakking voor kinderen en
ouders, deze vindt met name plaats in de
stoomcabine (€10,00 p.p.).

Kom op zondag 23 juni van 11.00 tot 17.00 uur
gezellig met je gezin naar Brabant Sauna en
maak kennis met onze

KINDERSAUNADAG
Een ontdekkingsreis voor het hele gezin.
Sauna, hoe doe je dat nou?
We beginnen met een kindersmoothie, voor de
ouders is er koffie/thee en iets lekkers erbij.
Dan starten we met de rondleiding en een
kindvriendelijke uitleg over de sauna.
WARMTE EN WAPPERS
Welke geurtjes ruik jij, wil jij ook wel eens een
keertje wapperen?
Löyly is een saunaritueel waarbij een mengsel
van water en geurende etherische oliën op de
warme saunakachel wordt gegoten. Vandaag
verzorgt opgietmeester Rien Pompe twee
opgietsessies speciaal voor kinderen.
KINDERONTSPANNINGSMASSAGE

LUNCH
Want van sauna krijg je trek.
-

Huisgemaakte tomatensoep
Wrap met kip of tonijn
Toetje met stoofpeertjes en stroopwafel

Deze KINDERSAUNADAG is voor ouders
met kinderen tussen de 4 en 12 jaar en is
inclusief kindersmoothie, koffie/thee met iets
lekkers en een driegangen lunch. De kosten zijn
€ 16,50 per kind en € 29,50 per volwassenen
(vooruitbetaling gewenst, pinnen is niet mogelijk)

Heb je interesse? bel 073-5113131 of mail
info@brabantsauna.nl
Warme groet,
Ron en Lolita van Eekert

Gaaf….mix je eigen massageolie!!
Monique van Oosterhout laat je kind kennis
maken met een kindermassage waarbij de rug,
nek, schouders, armen en handen worden
gemasseerd. Je zoon/dochter mag hiervoor zelf
de massageolie mixen (15 minuten € 10,00 per kind,
massage voor de ouders vanaf €22,00 per half uur)

De kleine lettertjes
Wij vragen je de rust te respecteren, zodat het een
heerlijke dag wordt voor het hele gezin. Vanwege de
veiligheid is het verplicht dat de ouders bij de kinderen
blijven. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte etensen drinkwaren te nuttigen.
Bij te weinig inschrijvingen behouden wij ons het recht voor
de reservering te annuleren)

