Bron van gezondheid,
weldaad en ontspanning
Thermaalbad Arcen, Limburg

Thermaalbad Arcen Inleiding

Thermaalbad Arcen
Lekker tot rust komen en ontspannen!

Dat is goed voor lichaam en geest.
Als u wilt ontdekken hoe goed dat
kan voelen, komt u dan naar
Thermaalbad Arcen in het bosrijke
Noord-Limburgse land. In een oase
van rust vindt u alles voor een
optimale gezondheid.
Thermaalbad Arcen dankt zijn naam
aan de baden met mineraalwater van
35°C, dat opwelt vanuit een 892 meter
diepe bron. Het thermaalwater bevat
onder meer de mineralen fluoride,
jodide en ijzer. Door deze unieke
samenstelling van solesterkte heeft
het thermaalmineraalwater een
heilzame werking. Door de aangename warmte voelt u direct alle
spanning uit uw lichaam wegvloeien.
Bovendien is het daardoor in zomer

en winter heerlijk toeven, niet alleen
in het binnenbad, maar ook in
de buitenbaden.
In Thermaalbad Arcen vergeet u
alle dagelijkse beslommeringen en
kuurt u op een verantwoorde wijze.
Een professioneel team staat klaar
om totale ontspanning te garanderen.
Thermaalbad Arcen maakt deel uit
van vakantiepark Klein Vink. U kunt
uw verwenuitstapje dus ook prima
combineren met een verblijf in een
comfortabele bungalow, luxe villa,
ruime hotelkamer of op een
kampeerplaats.
Kijk voor meer informatie op
thermaalbad.nl

Vergee t uw dagelijkse beslommeringen
en kom h eerlijk ontspannen
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Thermaalbad
In de Thermaalbaden vindt u allerlei faciliteiten die uw
bezoek extra aangenaam maken. U kunt heerlijk genieten
van de weldaad van bruisend thermaalmineraalwater
(35°C) op de bubbelbanken in het water. Of ga eens onder
de waterval staan om te voelen hoe ontspannend het
stromende water is voor uw nek en schouders. Ook de
whirlpools en onderwater straalmassages zijn een echte
verwennerij voor uw spieren. En na enige tijd in het water
doorgebracht te hebben, is het zeer aangenaam om even
weg te dromen in onze ruststoelen.
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Thermaalbad Arcen Prijzen

Prijzen
De entreeprijzen zijn inclusief toegang tot
onze sauna’s, Kneippbaden en rustruimtes.
ma - vr

za - zo

Entree
Entree Thermaalbad 2,5 uur

15,-

17,50

Entree Thermaalbad 4 uur

19,-

21,50

Entree Thermaalbad 6 uur

22,50

25,-

Entree Thermaalbad dagtoegang

29,50

32,-

Nabetaling per ingezet kwartier 1,50
* Weekendtarief geldt ook voor feestdagen en schoolvakanties.

10 Badenkaarten
10 Badenkaart 2,5 uur

122,50

10 Badenkaart 4 uur

162,50

10 Badenkaart 6 uur

197,50

4

Huur
Handdoek

4,-

borg 10,-

Badjas

8,-

borg 25,-

Slippers

5,50

Huurpakket (handdoek, badjas, slippers)

14,-

borg 35,-

Let op: badkleding is verplicht in onze Thermaalbaden.

Om uw verblijf verder zo aangenaam mogelijk te maken kunt u ook gebruik
maken van extra voorzieningen:
Eucalyptus stoomcabines (voor max. 2 pers.)

4,-

per 15 min.

Kruidenbaden (voor max. 2 pers.)

4,-

per 15 min.

Snelbruiner staand of liggend

3,70

per 5 min.

Snelbruiner luxe

4,-

per 5 min.

Snelbruiner VIP

4,50

per 5 min.

Massagestoelen

4,-

per 9 min.

Infrarood cabine

4,-

per 8 min.
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Thermaalbad Arcen Faciliteiten

Sauna’s en
Kneippbaden
De toegang tot onze sauna’s is bij de
entreeprijs inbegrepen. Het saunagedeelte bestaat uit 5 Finse sauna’s,
waarvan 3 eucalyptus, 1 alpenkruiden
en 1 bamboegeur. Deze hebben
een temperatuur van 80-90°C.
Onze sauna heeft ook een stoomcabine. Deze ruimte van 45°C met een
luchtvochtigheid van ongeveer 98%
ruikt heerlijk naar eucalyptus.
Reinig je huid door 10 tot 20 minuten
in de stoomcabine te blijven. In één
woord genieten! Tevens vindt u er
diverse andere faciliteiten zoals
voetenbaden, een dompelbad,
douches en een buitenbad van 29°C
met thermaalmineraalwater.

Badshop
In onze badshop vindt u een uitgebreid assortiment aan badkleding,
badslippers en badmutsen van de
merken: Sunflair, Tweka, Olympia,
Bomain, Sunmarin en Speedo.
Bovendien vindt u er diverse
verzorgingsproducten voor lichaam
en gezicht. Ook een leuk presentje
om mee naar huis te nemen kunt u
vinden in onze shop.
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Horecagelegenheden
In onze Brasserie kunt u terecht voor een hapje en een
drankje, vers belegde broodjes of heerlijke Limburgse
vlaai. In Restaurant De Bron kunt u genieten van ontbijt,
lunch en diner.
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Thermaalbad Arcen Onze hardlopers

Onze hardlopers
Thermaalbad
ontbijt arrangement

Wellness Treatment

Entree thermaalbad 6 uur
+ uitgebreid ontbijtbuffet

28,- p.p.
Thermaalbad
diner arrangement
Entree thermaalbad 6 uur
+ driegangen keuzemenu

41,- p.p.
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•	Ontvangst door onze gastvrouw
met uitleg over de dag.
•	4 uur toegang voor de baden
en sauna’s en gebruik van onze
rustruimtes.
•	Een heerlijke lunch in onze
brasserie bij de baden; kopje
soep en een brasserie broodje
naar keuze.
•	Een massage naar keuze van
55 minuten. Keuze uit;
ontspanningsmassage, hotstone
massage, Indian massage of
Hawaiian massage.

84,- p.p.

Minimaal 2 personen. Arrangementen graag vooraf reserveren.

Roompot Relax Arrangement

Let’s Feel Good Arrangement

•	Ontvangst door onze gastvrouw
met uitleg over de dag.
•	4 uur toegang voor de baden
en sauna’s en gebruik van
onze rustruimtes.
•	Een Touch Of Wellnessbehandeling van 2 uur voor
een totale ontspanning.
•	Ter afsluiting een driegangendiner
in Restaurant De Bron.

•	Ontvangst door onze gastvrouw
met uitleg over de dag.
•	6 uur toegang voor de baden
en sauna’s en gebruik van
onze rustruimtes.
•	Een behandeling van 55 minuten.
Naar keuze voor gelaat of lichaam.
Keuze uit een complete
gezichtsbehandeling of een
heerlijke massage naar keuze.
•	Ter afsluiting een gezellige
borrelplank bestaande uit
diverse kleine proevrijtjes. Laat u
verrassen in Restaurant De Bron.

137,50- p.p.

89,50- p.p.
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Thermaalbad Arcen Behandelingen

Skincare
Malima Skincare staat voor zo natuurlijk mogelijke, meest huidvriendelijke verzorgingsproducten met huididentieke ingrediënten
welke optimaal resultaat genereren. Daarom bevatten alle producten
maximale werkstof percentages en de crèmes en serums tevens
een natuurlijke UV-bescherming. De Skincare producten zijn vrij van
parabenen, MIT, paraffine, alcohol denat en toegevoegde kleurstoffen.

Skin comforting

85 min.

Skin Pure

25 min.

Een weldadige gezichtsbehandeling
waarbij huidverbetering én
ontspanning centraal staan.
•	Nek- en schoudermassage
•	Dubbele reiniging.
•	Diepte reiniging.
•	Onzuiverheden verwijderen.
•	Epileren.
•	Alluring massage.
•	Serum & masker.
•	Oor, hand of voetmassage.
•	Serum, oogcrème en 24-uurscrème.

Een complete gezichtsbehandeling
gericht op het intensief reinigen
van de huid en verwijderen van
onzuiverheden.
•	Reiniging.
•	Dieptereiniging.
•	Masker.
•	Serum, oogcrème en 24-uurscrème.

85,-

36,-
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Skin Vitalizing

55 min.

Touch of Wellness

115 min.

Een gezichtsbehandeling gericht
op verzorging en verbetering van
de huid, waarbij de producten
zijn afgestemd op huidtype
en huidbehoefte.
•	Reiniging.
•	Dieptereiniging.
•	Onzuiverheden verwijderen.
•	Epileren.
•	Alluring massage.
•	Serum en masker.
•	Serum, oogcrème en 24-uurscrème.

Totale beleving van heerlijke geuren
en weldadige producten die samen
het ultieme gevoel van ontspanning
bieden.
•	Dubbele reiniging.
•	Diepte reiniging.
•	Onzuiverheden verwijderen.
•	Epileren.
•	Alluring massage.
•	Serum, masker en oogmasker.
•	Armmassage.
•	Rugpakking.
•	Voet en onderbeenmassage.
•	Hoofdhuid, schouder en
nekmassage.
•	Serum, oogcrème en 24-uurscrème.

60,50

119,11

Thermaalbad Arcen Behandelingen

Make-up
Make-up workshop
Te boeken v.a. 6 pers.

19,50

Make-up aanbrengen
15 min.

15,-

p.p.

Extra’s
Harsen
Bovenlip of kin

10,50

Verven
Wimpers

16,50

Bovenlip en kin

15,50

Wenkbrauwen

12,50

Oksels

16,50

Onderbenen + knieën

27,50

Wimpers en
wenkbrauwen

22,50

Onder- en bovenbenen

45,-

Bikinilijn

25,-

Voetverzorging
Pedicure
45 min.

42,50

Handverzorging
Manicure
30 min.

29,-

Epileren
Bijwerken wenkbrauwen

16,50

Modelleren wenkbrauwen

29,50
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Lichaamsbehandelingen
Lichaamsscrub
Een ritueel dat uw lichaam verzorgt met een lichaamspeeling
en verzorgende balm. De huid wordt diep gereinigd en dode
huidcellen worden verwijderd. Na het scrubritueel voelt de huid
zacht en soepel aan. De naverzorging heeft een hydraterende,
voedende en herstellende werking.

36,50

Hotstone massage

55 min.

66,-

Hotstone massage

25 min.

36,50

Stimuleer de doorbloeding van uw spieren en gewrichten met een
hotstone massage. De aangename temperatuur van de basaltstenen hebben een diepe ontspannende werking op uw lichaam
en geven nieuwe energie. De warme stenen zorgen ervoor dat de
bloed- en haarvaten zich verwijden, waardoor de bloedsomloop
verbeterd en afvalstoffen gemakkelijker afgevoerd worden.

Touch of Hammam
De Hammam is bekend vanwege het reinigen van lichaam en
geest in een rustige omgeving. Tijdens het Hammam ritueel
wordt uw huid grondig gereinigd, gescrubd en gemasseerd.
Mini Hammam
25 min.
Reinigende behandeling waarbij de rug wordt verzorgd
inclusief hoofdhuidmassage.

37,50

Totale Hammam
55 min.
Reinigende behandeling van het gehele lichaam.

65,50
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Thermaalbad Arcen Lichaamsbehandelingen

Touch of Hawaï
Massage geïnsireerd op het mooie Hawaï met heerlijke
zomerse geuren.
25 min.

37,50

55 min.

67,50

Touch of Indian
Massage geïnsireerd op een oosterse massage met warme olie.
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25 min.

37,50

55 min.

67,50

Ontspannende deelmassage
25 min.

35,-

Ontspannende lichaamsmassage
55 min.

65,-

Warme oosterse kaarsmassage
25 min.

37,50

Body ritual
Lichaamsbehandeling bestaande uit een peeling,
een reinigende behandeling en een lichaamspakking.
U heeft de keuze uit verschillende belevingen.

59,50

Traditionele Thaise massages
Olie/traditioneel
45 min.

52,-

60 min.

68,-

90 min.

99,-

Diep/intensief
45 min.

57,-

60 min.

73,-

90 min.

105,-

Schouder- en
nekmassage
45 min.

52,-

Voetmassage
30 min.

35,-

45 min.

52,-

Bovengenoemde prijzen zijn basisprijzen. Doorlopend zijn kortingen mogelijk. Informeer aan de balie van
Thermaalbad Arcen naar de exacte prijzen van die dag. De behandeltijd is inclusief het aan- en uitkleden.
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Thermaalbad Arcen Arrangementen

Arrangementen
U kunt bij ons ook terecht voor diverse arrangementen.
Kiest u voor een dagje ontspanning in onze Thermaalbaden, sauna’s en Kneippbaden inclusief een mini
Hammam of gezichtsbehandeling, of combineert u uw
bezoek met een Hotstone massage? De keuze is aan u.
U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en
Limburgse vlaai.
U kunt al een arrangement boeken vanaf 39,50
per persoon. Kijk voor alle mogelijkheden op
www.thermaalbad.nl of bel ons voor meer informatie.
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Reumatische aandoeningen en kuren
Fysiopraktijk Health Care Bad Arcen is gespecialiseerd in het
behandelen van patiënten met reumatische aandoeningen.
Het thermaal mineraalwater heeft een gunstige en een
pijnverzachtende werking bij gewrichtsproblemen. Van deze
eigenschappen maken de fysiothera-peuten gebruik bij het
behandelen van reumatische klachten bij losse behandelingen
en bij het kuren. Een kuur is een aanvulling en onderdeel van
de behandeling van reuma, artrose en overige gewrichts- en
spierziektes. Er zijn diverse kuren, bijvoorbeeld voor reumatische
artritis, de ziekte van Bechterew, psoriatische artritis, artrose en
fibromyalgie. De kuur duurt tussen de één en drie weken. U kunt
tegen een gereduceerd tarief verblijven op vakantiepark Klein Vink
en in het Parkhotel Bad Arcen.

Fysiotherapie en fitness
U kunt bij ons ook terecht voor uw fysiotherapeutische behandeling.
Heeft u last van uw rug, of moet u revalideren na een operatie? Maak
dan gerust een afspraak bij een van onze enthousiaste therapeuten.
Er wordt op een professionele en persoonlijke manier bekeken wat
voor u de beste behandeling is. In onze fitnessruimte kunt u lekker
werken aan uw conditie of kracht. Onze fitness wordt altijd begeleid
door een fysiotherapeut, waardoor de juiste manier van oefenen
gewaarborgd is. Voor actuele informatie neemt u contact op met een
van onze medewerkers via 077 - 4731609. Kijk voor meer informatie
op www.healthcarebadarcen.nl
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Thermaalbad Arcen Parkhotel Bad Arcen

Parkhotel Bad Arcen
Parkhotel Bad Arcen, gelegen midden
in Nationaal Park De Maasduinen, is
de perfecte uitvalsbasis om heerlijk
te ontspannen. Het hotel heeft een
directe verbinding met Thermaalbad
Arcen. Als hotelgast kunt u dagelijks
onbeperkt genieten van de diverse
Thermaalbaden, Kneippbaden en
sauna’s. Bovendien is een uitgebreid
ontbijtbuffet bij uw verblijf
inbegrepen. Parkhotel Bad Arcen
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beschikt over Comfort-, Deluxe- en
familiekamers voor 2 tot 4 personen.
Een aantal standaard kamers is
rolstoeltoegankelijk.
Alle hotelkamers zijn huisdieren rookvrij en hebben gratis wifi.
Voor meer informatie en
reserveringen kunt u bellen met
077 - 473 24 24 of kijk op
www.parkhotelarcen.nl

Beautydagen
en behandelingen
op afspraak
Reserveer tijdig!
•	De kassa sluit dagelijks
om 21.30 uur.
•	Voor entree van de
Thermaalbaden en sauna’s
kunt u niet reserveren.
•	Beautydagen zijn niet te
boeken in combinatie met
andere kuuracties en
kortingen.

Arcen

•	Annuleren van beautybehandelingen en
-arrangementen 48 uur van
tevoren is kosteloos.
Bij annulering 24 uur van
tevoren wordt 25% in
rekening gebracht en bij
annuleren op de dag zelf
50% van het factuurbedrag.
•	Wijzigingen en (druk)fouten
voorbehouden.
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Openingstijden
Thermaalbad Arcen
Dagelijks van 8.30 - 23.00 uur
M.u.v. 31 december 8.30 - 21.00 uur
Klein Vink 11
5944 EX Arcen
077 - 4732424
info@thermaalbad.nl

thermaalbad.nl

