
Schouderrug massages.
Rug, nek en schoudermassage (30 min) € 37,50
Dit is een massage waarbij het ontspannen van rug, nek en schouders voorop staat. 

Hotstone, rug, nek en schouder massage (30 min) € 37,50 
Deze massage heeft een diepe helende en ontspannende werking. 

Zwangerschapsmassage, rug, nek en schouders (30 min) € 37,50
Verlicht stress en pijnklachten als gevolg van de zwangerschap. 

Kruidenstempel, rug, nek en schouder massage (30 min) € 37,50
De stempels zorgen ervoor dat lichaam en geest ontspannen.

Lomi Lomi, rug, nek en schouder massage (30 min) € 37,50 
Massage met handpalmen en onderarmen, fysieke en mentale stress verminderen.  

Lichaamsmassages
Complete lichaamsmassage (60 min) € 67,50
Complete hotstone massage (60 min) € 67,50
Complete zwangerschapsmassage (60 min) € 67,50 

Deelbehandelingen
Wenkbrauwen epileren € 15,00 
Wenkbrauwen verven € 12,00 
Wimpers verven € 12,00 
Wimpers en wenkbrauwen verven € 20,00
Harsen bovenlip € 10,00 
Harsen kin € 13,50
Harsen bovenlip en kin € 20,00
Harsen oksels € 20,00 
Harsen bikinilijn € 22,00
Harsen rug € 30,00 
Harsen boven of onder benen € 27,00 
Harsen boven en onderbenen € 40,00

DE BEAUTY
Wilt u even heerlijk ontspannen 
tijdens uw verblijf? 

Welkom bij De Beauty van Landal Miggelenberg. Wilt u 
even heerlijk ontspannen tijdens uw verblijf? U kunt bij 
ons terecht voor beautybehandelingen en massages. 
U gaat weer als herboren de deur uit. Lees alles over de 
mogelijkheden en reserveer vandaag nog.

Openingstijden
Kijk voor de openingstijden in de Landal GreenParks App, of vraag dit na bij de receptie.

Informatie en reserveren
Miggelenbergweg 65, 7351 BP, Hoenderloo
Tel.: +31-(0)55 357 45 45



Men Facial (60 min) € 60,00
• Samurai reinigingsritueel; Foaming face wash, scrub, toner
• Verwijderen van onzuiverheden
• Gezichtsmassage met Shiatsu hoofdmassage
• Charcoal wonder masker met oogpakking
• Samurai gezichtsbalm, oogcrème

Manicure behandelingen
Manicure basis (30 min) € 29,00
Rituals handwash, Ayurveda handscrub, nagelriemverzorging,  
nagels in model vijlen, basislak, handmassage met Ayurveda handbalsem.

Manicure Deluxe (40 min) € 39,00 
Rituals handwash, Ayurveda handscrub, nagelriemverzorging met 
nagelbad, nagels in model vijlen, basislak, kleurlak, toplak, handmassage 
met Ayurveda handbalsem.

Pedicure behandelingen
Pedicure basis (40 min) € 39,00
Voetenbad, voetscrub, nagels knippen en polijsten, nagelriem verzorging, 
eelt / likdoorns verwijderen, basislak, voetmassage met voetbalsem.

Pedicure Deluxe (50 min) € 49,00 
Voetenbad, voetscrub, nagels knippen en polijsten, nagelriem verzorging, 
eelt / likdoorns verwijderen, basislak, kleurlak, toplak, voetmassage met voetbalsem.

Wellness arangementen
Feel Good arrangement (90 min) € 105,00 
Bodymassage van 30 min naar keuze uit deze folder, Rituals bodypeeling, 
Rituals bodypakking tijdens de pakking Shiatsu hoofdmassage met etherische olie.

Relax arrangement (95 min) € 115,00         
Royal Facial gezichtsbehandeling met een ontspannende voetmassage  
tijdens het gezichtsmasker, bodymassage van 30 min naar keuze uit deze folder.

Luxe Wellness arrangement (130 min) € 145,00
Intense Facial gezichtsbehandeling en Shiatsu 

hoofdmassage met etherische olie, bodymassage 
van 30 min naar keuze uit deze folder, 

manicure Deluxe OF pedicure Deluxe. 

De Beauty
In onze salon bieden wij u het beste 
wat uw huid nodig heeft. In een 
ontspannen sfeer kunt u zich 
laten verwennen door een 
ervaren gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste. 
De salon maakt gebruik van 
producten van Rituals.

Gezichtsbehandeling
Classic Facial (50 min) € 53,00
• Namasté reinigingsritueel; Cleansing milk, scrub, toner
• Verwijderen van onzuiverheden
• Massage van gezicht, hals en decolleté 
• Charcoal wonder masker met oogpakking
• Serum, dagcrème, oogcrème, lipbalm 

Intense Facial (55 min) € 63,00
• Namasté reinigingsritueel; Cleansing milk, scrub, toner
• Wenkbrauwen epileren
• Verwijderen van onzuiverheden
• Massage van gezicht, hals en decolleté 
• Charcoal wonder masker met oogpakking
• Serum, dagcrème, oogcrème, lipbalm 

Royal Facial (65 min) € 78,00
• Namasté reinigingsritueel; Cleansing milk, scrub, toner
• Wenkbrauwen epileren
• Harsen bovenlip OF kin 
• Verwijderen van onzuiverheden
• Massage van gezicht, hals en decolleté 
• Charcoal wonder masker met oogpakking
• Serum, dagcrème, oogcrème, lipbalm 
 
All inn Facial (80 min) € 94,50
• Namasté reinigingsritueel; Cleansing milk, cleansing balm, scrub, toner.
• Wenkbrauwen epileren,
• Harsen bovenlip en kin, 
• Verven wenkbrauwen OF wimpers,
• Verwijderen van onzuiverheden
• Massage van gezicht, hals en decolleté, 
• Charcoal wonder masker met oogpakking,
• Serum, dagcrème, oogcrème, lipbalm 


