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Wenst u een massage te reserveren? 

Stuur een mailtje naar info.turnova@corsendonkhotels.com met de vermelding van de 
gewenste massage of telefoneer naar 014 49 44 55.

Alle hotelgasten hebben gratis toegang tot de wellness van Corsendonk Turnova in 
Turnhout. Ook externe gasten zijn welkom om te genieten van een massage naar keuze, 
deze dient op voorhand gereserveerd te worden.

Badkleding is verplicht in de wellness en u kan slippers & een badjas verkrijgen tegen  
betaling aan de receptie van het hotel.  
 
Ontdek de verschillende wellnessfaciliteiten hieronder:
- Sauna & infraroodsauna
- Water paradise
- Relaxatieruimte

Praktisch

Corsendonk Turnova
Kursaalpoort 10
2300 Turnhout

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

Nood aan een extra rustmoment? Beleef een heerlijke tijd in de wellness 
van hotel Corsendonk Turnova. Laat uzelf op volgende pagina verrassen 

door onze massages, uitgevoerd door opgeleide masseurs!

3Ideaal voor liefhebbers van stevige massages

Verwarmend op koude dagen

Ontspannend



 

MASSAGES
Hoofd-, nek- en gelaat massage                 
Last van een gespannen bovenlichaam? Dan is een stevige spiergerichte  
massage voor het hoofd, de nek en het gelaat volledig geschikt voor u! 
 

Duur: 20 minuten

Rug-, nek- en schouder massage             
Last van een gespannen of pijnlijke rug, nek en/of schouders? Dan is deze  
massage wellicht perfect voor u. U bepaalt zelf de stevigheid van de massage!

Duur: 30 minuten

Relaxing & diepte massage     
Tijdens deze massage geniet u van de combinatie van een ontspannende  
massage met deep tissue. Deze massage zorgt ervoor dat uw spieren weer  
los en soepel aanvoelen!

Duur: 60 minuten

Relaxing full body massage        
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 minuten

€ 45

€ 55

            € 105

             € 95

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 minuten

             € 105

Hot stone massage - rug 
Laat de warme stenen uw rug volledig verwarmen. Een ware verwennerij voor 
het lichaam en de geest. Een echte aanrader voor de koudere dagen en voor 
personen met rugklachten!

Duur: 30 minuten

€ 65
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Meer info? Bezoek onze website:
corsendonkhotels.com


