


Adres

Openingsuren

Toegangsticket wellness

Reserveren en contactgegevens

Betekenis pictogrammen

Wenst u graag een behandeling te reserveren? 

Stuur een mailtje naar info.hoogeheyde@corsendonkhotels.com met de vermelding van 
de gewenste massage of behandeling of telefoneer naar 014 55 18 34.

Maandag/dinsdag/woensdag: 
 
Toegang dagticket, 9u-17u: € 21,50
Toegang avondticket, 17u-23u: € 21,50
Toegang hele dag, 7u-23u: € 31,50

Donderdag/vrijdag/zaterdag/zondag: 

Toegang dagticket, 9u-17u: € 24,50
Toegang avondticket, 17u-23u: € 24,50
Toegang hele dag, 7u-23u: € 34,50

Praktisch

Corsendonk Hooge Heyde
Steenfortstraat 5
2460 Kasterlee

Onze wellness is geopend van 07u00 tot 23u00, 7 dagen per week

Nood aan een extra rustmoment? Beleef een heerlijke tijd in wellness 
Namasté van hotel Corsendonk Hooge Heyde. Laat uzelf op volgende 

pagina’s verrassen door al onze behandelingen en massages, uitgevoerd 
door opgeleide masseurs en schoonheidspecialisten. 
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Geschikt voor zwangere vrouwen

Ideaal om met twee te doenIdeaal voor liefhebbers van stevige massages

Verwarmend op koude dagen

Reinigend Ontspannend

Bovendien wordt er bij alle massages en gezichtsbehandelingen 
gebruik gemaakt van de kwalitatieve en natuurlijke producten 

van            ! Zo bent u verzekerd van kwaliteit.



Gelaatsverzorging ‘Express’                     
Deze gelaatsverzorging is de ideale behandeling voor mensen die een snelle 
maar complete verzorging wensen. Bestaande uit een volledige reiniging met 
afsluitend een aangepaste serum en dagcrème. 
 
Duur: 30 minuten

Gelaatsverzorging ‘Deluxe’                   
Deze gelaatsverzorging is geschikt voor iedereen die verzorging en verwenning 
wenst te combineren. U krijgt een uitgebreide huidverzorging inclusief massage 
van het gelaat, hals en decolleté. 

Duur: 60 minuten

Epilatie of ontharing               
Bij elke gelaatsverzorging kan u een ontharing van de wenkbrauwen of de 
bovenlip bij boeken. Dit kan door middel van epilatie of harsen. Combineer een 
gelaatsverzorging met een epilatie of ontharing!
 
Duur: 15 minuten

Hydra boost                       
Heeft uw huid een dof of trekkerig gevoel? Dan heeft uw huid nood aan extra 
hydratatie. Door middel van 3 ampoules gaan we de huid een hydraterende 
boost geven. 
 
Duur: 30 minuten

Reversive anti-age         
Pro Youth verzorging met een effectieve massage voor onmiddellijk zichtbare 
effecten. De huid krijgt een jeugdige uitstraling. Een moment van ontspanning 
met een blijvend effect.
 
Duur: 90 minuten

GELAATSVERZORGING

€ 49

€ 79

€ 15

€ 39

€ 129

€ 59
€ 79

Gelaatsverzoring ‘Express’ + epilatie of ontharing
        
Gelaatsverzorging ‘Deluxe’ + epilatie of ontharing  

Combinaties          
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MANICURE & PEDICURE

Pedicure                         
Gezonde voeten vragen de nodige aandacht. Deze pedicure behandelt elk 
mogelijk probleem, van nagels knippen tot het verwijderen van eelt. We sluiten 
de pedicure af met een ontspannende voetmassage.

 

Duur: 45 minuten

Manicure                          
Mooie en verzorgde handen spreken boekdelen. Tijdens deze manicure geven 
we uw handen de nodige verzorging. We eindigen de manicure met een  
voedende en verzachtende handmassage.
 

Duur: 45 minuten

Manicure/pedicure + gellak                               
Graag verzorgde voeten of handen en een mooi kleurtje op de nagels? 
Opvallend of neutraal, wij bieden u tal van mogelijkheden aan. Deze optie is 
enkel te combineren met een pedicure of manicure.  

Duur: 60 minuten

€ 35

€ 49

€ 35

Bijwerken van gellak (afweken & nieuwe set)                   
 
Verwijderen van gellak              

Extra’s  

€ 49
€ 15
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MASSAGES
Peeling, wrap  & massage                        
Laat je lichaam tot rust komen tijdens de ontspannende lichaamspeeling, 
pakking & massage. Droom weg bij subtiele geuren van onze etherische oliën. 
 

Duur: 90 minuten

Rug-, nek- en schouder massage             
Last van een gespannen of pijnlijke rug, nek en/of schouders? Dan is een 
stevige spiergerichte massage wellicht perfect voor u. 

Duur: 30 minuten

Lichaamsmassage ‘Deluxe’       
Geniet van een volledige lichaamsmassage, een van kop tot teen ‘me-time’ 
moment. We eindigen de massage met het gelaat en de hoofdhuid. U bepaalt 
zelf de stevigheid van de massage.

Duur: 60 of 90 minuten

Hot stone massage         
Laat de warme stenen uw spieren verwarmen en ontspannen. Een ware   
verwennerij voor het lichaam en de geest. Een echte aanrader voor de   
koudere dagen.

Duur: 60 of 90 minuten

Het is mogelijk om samen met jouw favoriete gezelschap te 
genieten van een duo-massage. 

Geef dit tijdig door tijdens je reservatie! 

Duo-massage  

€ 129

€ 49

€ 89 - € 119

€ 99 - € 129

Bamboe massage         
Stevige massage met gebruik van bamboe stokken. Hierbij worden de spieren 
en doorbloeding gestimuleerd, deze gaat verstevigend werken.

Duur: 60 of 90 minuten

€ 99 - € 129

Kruidenstempel massage
Massage afgewerkt met kruidenstempels. Deze stempels zijn katoenen bundels 
die verschillende soorten kruiden  bevatten, hierbij wordt ook gebruik gemaakt 
van essentiële oliën.

Duur: 60 minuten

€ 99
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MASSAGES
Zwangerschapsmassage
De gespannen spieren worden los gemasseerd. Deze massage werkt uitstekend 
tegen rug- en nekklachten en opgezwollen benen.

Duur: 60 minuten

Algen pakking             
Verwijdert dode huidcellen, geeft een goede afvoer van antistoffen, verstevigd 
de huid, geeft vitaminen en stimuleert de doorbloeding.

Duur: 60 minuten

Voetmassage
Voeten zijn zowat het belangrijkste onderdeel van het lichaam.
Alles in het lichaam is verbonden met bepaalde drukpunten in de voeten.
Wanneer bijvoorbeeld een bepaald drukpunt geactiveerd wordt, zal je dit 
merken in een bepaald orgaan.

Duur: 30 minuten

€ 89

€ 99

€ 35

Chocolade massage
Massage deluxe (zweedse massage) met chocolade olie.
Terwijl de chocolade jouw gelukshormoon stimuleert, verzorgt en hydrateert het 
tegelijk ook jouw huid! Zo ga jij naar huis met een glanzende huid.

Enkel boekbaar in februari.

Duur: 60 minuten

€ 99
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Meer info? Bezoek onze website:
corsendonkhotels.com


