
SPA
VAL DE 

CANTOBRE



Avez-vous le besoin de vous revigorez après 
une longue promenade dans les montagnes 
ou une belle excursion en canoë ? Nous 
sommes ravis de vous accueillir à notre 
nouveau SPA Val de Cantobre ! Laissez-
vous dorloter dans le sauna, le hammam 
ou même le jacuzzi.

Bienvenue!



S A U N A
Het gebruik van het droog hittebad (80-110 °C) 
is een reinigende behandeling. Je geeft je 
lichaam een training, ververst je vochtreserves 
en bouwt weerstand op. En misschien wel 
het allerfijnste, je ondergaat een moment van 
volledige rust en ontspanning. In onze sauna vind 
je meer informatie over hoe je je saunabezoek 
kan optimaliseren zodat je je aan het einde van je 
bezoek fit, gezond en energiek voelt.

J A C U Z Z I
Geniet tussen de saunarondes in de 
verwarmende binnenjacuzzi. Vanuit de jacuzzi 
heb je de mogelijkheid om te genieten van je 
eigen muziek afspeellijst.

H A M M A M
De hammam is een ritueel van oosterse 
oorsprong. De warme stoomcabine  
(40-45 °C) heeft een reinigend en zuiverend 
effect op je lichaam. Na een poosje ontspannen 
in de stoomcabine kun je je eigen hammam 
ervaring compleet maken met een scrub en 
verzorgende zeep. Kortom, alle ingrediënten 
voor een intens zachte huid zijn beschikbaar.

O N T S P A N N I N G S R U I M T E
Tussen de saunarondes door kan je een 
rustpauze nemen en genieten op de heerlijke 
ligbedden. Er is water beschikbaar en ook  
een minibar waar je tegen betaling drankjes 
kunt nuttigen.

Faciliteiten

1 uur toegang tot privé spa inclusief  
het gebruik van handdoek en badjas:  
€25 per persoon. 

Ieder uur extra €20 per persoon.

Meer informatie en reserveren?  
Ga naar rcn.nl/spa-cantobre

Tarieven



Camping RCN Val de Cantobre 
Vellas
12230 Nant

+33 (0)9 70 73 10 38
contact@rcn.nl
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