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Hotel en Spa Aazaert
Luxe en wellness aan zee
Gastvrij en stijlvol
Hotel Aazaert straalt met zijn hedendaagsklassieke stijl gezelligheid en charme uit. In
hartje Blankenberge, op slechts enkele
tientallen meters van het strand en het
casino, biedt dit viersterrenhotel 58 luxueuze
kamers uitgerust met alle modern comfort.
Daarnaast zijn er ruime seminariezalen met
overvloedig daglicht.
Een volledig,
vernieuwd ingericht wellnesscenter met
schoonheidsinstituut en overdekt zwembad,
waar alle ingrediënten aanwezig zijn voor een
optimale wellnessbeleving.
Na een heilzame nachtrust geniet
gevarieerd ontbijtbuffet in het
restaurant.
Het rustige en
dakterras is “the place to be”
uitrusten in stijl, en genieten
aperitiefje kan dan weer in het
salon.

u van een
sfeervolle
frisgroene
als je wil
van een
sfeervolle

Draadloos internet is overal kosteloos ter
beschikking. Kortom, alle nodige faciliteiten
voor een geslaagd verblijf staan ter
beschikking van de gast/klant.
Wie hier als toerist of zakenman binnenstapt, krijgt de persoonlijke aandacht en attente
bediening die je mag verwachten .
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Aazaert Spa
Het nieuwe wellnesscentrum met
bijbehorend
schoonheidsinstituut
bevindt zich op een aparte verdieping.
Het instituut bestaat uit twee ruime,
elegante behandelcabines, waarvan 1
met douche voor de pakkingen en de
scrubs. De aankleding van de cabines in
het wit met uitnodigende kaarsjes en de
heerlijk warm aanvoelende handdoeken
op je huid, dompelen je alvast onder in
een relaxte sfeer.
In het wellnesscentrum kan je je
zintuigen laten prikkelen door de
geneugten
van
een
verwarmd
zwembad, 70° sauna met lichttherapie,
90°
en
infraroodsauna,
hamam,
voetbaden,
douches
en
aparte
relaxruimte. Om het rustgevende effect
te versterken werd er gebruik gemaakt
van sfeervolle bruine natuurdecoratie en
wit/blauwe mozaïeksteentjes.
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Totale ontspanning en herbronning
In de spa wordt gewerkt met de producten van
Babor en meerbepaald met de Baborganic lijn.
Een van de toppers is de Scen Tao of Asia
behandeling die tot doel heeft lichaam en geest
te ontspannen en te herstellen.
Scen Tao behandeling
Deze behandeling is een weldadige belevenis van totale ontspanning voor huid en
zintuigen. De massage met warme stenen langs de energiebanen mondt uit in een
behaaglijke lichaamsmassage met warme, heerlijk geurende olie. Speciale Babor Shiatsumassagegrepen brengen de levensenergie of de Qi weer tot stromen. Deze in Japan
ontwikkelde vorm van manuele lichaamstherapie verwijdert storingen door druk op de
menselijke huid. Een aanrader van formaat om de gezondheid te bevorderen en speciale
klachten te behandelen.

Verloop behandeling
Het begroetingsritueel concentreert zich voornamelijk op de voeten die met Relaxing
Massage Oil worden ingewreven en gemasseerd. Een heerlijk gevoel voor een
beloftevolle reis van totale ontspanning. Nadien volgt de Scen Tao Peeling waarbij het
peelingproduct net voordien werd samengesteld in functie van de huid. Uiteraard neem
je na deze intensieve gommage een douche. En ja hoor, hier valt onmiddellijk het
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hemelsbrede verschil in zachtheid van de huid op. Aansluitend word je drie kwartier lang
verwend met een steenmassage.
De verwarmde massagestenen uit lavagesteente (uit Arizona) behouden hun warmte
bijzonder lang. Dit zorgt voor een algemeen gevoel van pure rust en ontspanning. Een
aanrader om alle spieren los te maken. Tot slot voert de schoonheidsspecialiste een
drukpuntmassage op maat uit. Van een persoonlijke aanpak gesproken ! Hieraan kan
optioneel nog een Scen Tao gelaatsbehandeling toegevoegd worden. Wedden dat je
nadien enkel nog wil nagenieten in de rustruimte met een lekker glaasje thee.

Hotel gerund door familie
De dagelijkse leiding is in handen van de
familie Kamoen-Snykers die samen met haar
team al jaren garant staat voor een zorgeloze
vakantie, een geslaagd seminarie, een gezellig
weekend of een wellnessverblijf in een
luxueuze sfeer. Peter Kamoen studeerde
hotelmanagement, zijn echtgenote (links)
Martien Snykers is juriste en zus Kathy
Kamoen
(rechts)
is
van
opleiding
bedrijfswetenschapper.
De perfecte combinatie om een hotel met
ruim 25 personeelsleden dagelijks te runnen.
Het hotelwezen zit hen reeds drie generaties
in het bloed en zij hebben van hun
seizoensgebonden kusthotel een modern en
up to date bedrijf gemaakt dat zich vooral
richt op de toeristische en zakelijke markt.
Probeer het uit voor uw lezers
Contacteer ronny@sonarmedia.be voor een gratis overnachting met ontbijt en
proefbehandeling wanneer het u best schikt op 0476 30 36 41. Neem alvast ook een
kijkje op www.aazaert.be – Hoogstraat 25 – 8370 Blankenberge.
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