
LAAT JE 
VERWENNEN 

IN DE ARDENNEN 

En dan nu 
TIJD VOOR JEZELF 

Van 6 april 2019 
tot 11 april 2019 
in Thermes de la 

Forge in 
Houffalize 

Deze vrouwenverwenweek is 
een samenwerking tussen: 

Gerd Glibert 
Gezondheidsbegeleider en voetreflexologe 

Dijk 55, 2861 Onze-Lieve-Vrouwe-Waver 
tel: 0476 23 16 20 

email: gerd@san-t.be 
www.san-t.be 

Sarah Glibert 
Gezondheidsbegeleider 

Sint-Antoniuslei 40, 2930 Brasschaat 
tel: 0479 80 00 31 

email: sarah@korusana.be 
www.korusana.be 

Gerd en Sarah worden gedurende deze 
week  ondersteund door een fantastisch 

team van gezondheidsbegeleiders. 

BOEK NU JOUW 
VERWENWEEK! 

Vriendinnenkorting! 
Deel samen met je 

vriendin een kamer en 
betaal elk 850 euro. 

900 euro 

All-in* 

Reserveer alvast jouw 
plekje door te mailen 
naar gerd@san-t.be 

 

*extra massages zijn mogelijk mits opleg van 
50 euro per massage 
* een kamer alleen is mogelijk mits opleg van 
350 euro 

enkel voor vrouwen 



Wat krijg je tijdens deze 
vrouwenverwenweek? 

Kom tot rust tijdens de 
verwenmomenten 

Herontdek jezelf in de 
workshops 

5 overnachtingen in volpension op een 
tweepersoonskamer* Ontspan en geef je lichaam de 

tijd om zichzelf te herstellen 
tijdens een sessie 
voetreflexologie. 

2 verwenmomenten: sessie voetreflex 
en een massage* 

1 wellnessnamiddag met kleipakking 

een zwembad, sauna, jacuzzi en tuin 
helemaal vrij te gebruiken 

individueel gezondheidsadvies van een 
professionele gezondheidsbegeleider 

workshops en begeleide wandelingen 

3 gezonde, biologische en 
vegetarische maaltijden per dag 

onbeperkt water, kruidenthee en 
gearomatiseerd water 

info over gezonde voeding en 
lichaamsbeweging 

tijd om volledig tot rust te komen in 
gezelschap van geweldige vrouwen 

Geef je spieren de aandacht die 
ze verdienen tijdens een 
ontspannende massage. 

Ontdek hoe gezond en lekker 
samen gaan terwijl we 
verwennerijtjes maken die je 
zonder schuldgevoel kan 
smullen. 

We maken één 
groepswandeling onder 
begeleiding van een lokale gids. 
Daarnaast begeleidt Katelijne 
Beeckman  jullie graag tijdens 
de vrijblijvende 
wandelmomenten. 

Ga op zoek naar jouw creatieve zelf met klei, 
verf en natuurmaterialen. 

heeft alles wat u 
nodig heeft om tot 
rust te komen. 

De gezellige en ruime woonkamer laten u 
meteen thuis voelen. In de grote tuin heeft u 
ruimte om in alle rust in de zon te genieten. 
Dankzij het binnenzwembad en de 
wellnessruimte met sauna kan u ook als het 
wat frisser is toch genieten van wat beweging 
in het heerlijke water. 

Voetreflexologie

Massage

Thermes de la 
Forge 

Workshop " Zoete Zonde" 

Natuurwandeling 

Workshop " Creative Art Studio" 




