Pullman Eindhoven Cocagne

f i t & s pa a r r a n g e m e n t e n

f it & s pa lo u n g e
Pullman Eindhoven Cocagne
Vestdijk 47 - 5611CA EINDHOVEN - Netherlands
T. +31 (0)40 23 26 111 - F. +31(0)40 24 40 148
H5374@accor.com - accorhotels.com

Speciaal voor u als gast van
Pullman Eindhoven Cocagne

tijd

prijs

Heerlijke ontspannen Sothys Spa
gezichtsbehandeling
- Een luxe behandeling met rijke
producten van Sothys voor een
intensieve verzorging van uw huid.
Inclusief ontvangst met koffie of thee
en vrije entree tot de Spa

60 min.

€ 65,- p.p.

Exclusieve Sothys Energizing
lichaamsbehandeling
- Inclusief ontvangst met koffie of thee
en vrije entree tot de Spa

60 min.

€ 65,- p.p.

Duo arrangement:
High Wine & Sothys Spa
- Ontvangst met koffie of thee en
friandise in de Spa lounge
- Rondleiding in de Fit and Spa lounge
en vrije entree tot de Spa
- Luxe Sothys hydradvance
gezichtsbehandeling van 60 minuten
of ontspannen Sothys
lichaamsbehandeling van 60 minuten
- Na uw Spa beleving kunt u in
restaurant Vestdijk47 genieten van
3 luxe gerechten met een heerlijk glas
bijpassende huiswijn

60 min.

€ 99,- p.p.

Duo arrangement:
lunch in restaurant Vestdijk47 &
Cocagne Noir chocolade treatment
- Ontvangst met koffie of thee en
friandise in de Spa lounge
- Rondleiding in de Fit and Spa lounge
en vrije entree tot de Spa
- Luxe Cocagne Noir chocolade
gezichtsbehandeling van 60 minuten
of ontspannen chocolade
lichaamsbehandeling van 60 minuten
- Luxe lunch in restaurant Vestdijk47
na uw Spa beleving

60 min.

€ 99,- p.p.

tijd

prijs

Beauty Boost
- Reinigen, masseren, masker
en verzorging

30 min. € 39,95 p.p.

Massage Boost
- Rug, nek, schouders en armen

30 min. € 39,95 p.p.

Wij ontvangen u graag in de Fit and Spa lounge na reservering
bij de ”Welcome Desk“.

