ONZE �ERVICE B�TMT UIT:

• Wassen, peeling en zeepmassage
• Afsluitbare kleedruimten
• Handdoek (pe§tamal) / omslagdoek voor heren
• Bikinitop & korte broek voor dames

• Slippers (takunya)
• De hamam ervaring zal ongeveer 60 tot 90 minuten duren.
U kunt betalen met de Turkse Lira, Euro en Dollar.

PRIJS 40 EURO PER PERSOON

Ons Turks Bad bestaat uit 3 ruimten:
1. De koude ruimte; dit is de ruimte waar u zich omkleedt in de badkleding
en waar u iets kunt drinken als u dit wilt.
2. De lauwwarme ruimte; dit is de ruimte waar uw lichaam langzaam kan
wennen aan de warmte en waar u eventueel iets kunt drinken.
3. Als u gezondheidsproblemen heeft, wees dan niet overmoedig. Breng
ons alstublieft op de hoogte van eventuele gezondheidsproblemen. In deze
ruimte rela:xen de gasten en hier vindt ook het scrubben met de badhandschoen
plaats, evenals de massage en het baden zelf.
Deze hamam bevat gezamenlijke ruimten voor mannen en vrouwen en is
daardoor zeer geschikt voor een gezamenlijk bezoek.
Aangezien de gewoonten rondom het baden verschillen van land tot land,
verzoeken wij u vriendelijk zich om te kleden in de badkleding die u door ons
personeel aangereikt wordt in de omkleedruimte. Doet u alstublieft de deur
van het hokje op slot en draag de sleutel bij u gedurende het baden. Ons
Turks Bad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en verlies uit
niet afgesloten hokjes.
Het personeel geeft u klompslippers waarmee u over de natte vloeren loopt.
Als u die slippers nooit eerder gedragen heeft, wees dan voorzichtig.
Het personeel laat u het toilet en de lauwwarme ruimte zien als u zich
omgekleed heeft in de badkleding en klompen, en brengt u vervolgens naar
het centrale gedeelte van de warme ruimte van het Turks Bad.
Onze gasten relaxen in de warme ruimte, varierend van 30-55 minuten,
afhankelijk van uw wensen en gezondheid. Hierna zal de Hamam-badmeester
(masseur) u ophalen om u te scrubben met de badhandschoen, u vervolgens
te masseren met badschuim en tot slot u af te spoelen. Dit vindt plaats in een
aparte ruimte grenzend aan de warme ruimte (in koppel mogelijk).
Na het scrubben, de massage en het baden krijgt u in een omkleedruimte
droge doeken om u af te drogen en kunt u de natte badkleding achterlaten.
Hiermee is het baden in het Turkse Bad beeindigd. Indien u dit verlangt kun
u verder rela:xen in de lauwwarme ruimte in de ontvangsthal. Ben lekker kopje
(Turkse) thee doet hierbij wonderen!
Schroom niet om advies te vragen aan het personeel zodat wij een goede service
kunnen bieden.
We hopen dat u tevreden bent over onze service en wensen u een plezierig
Turks Bad toe. nb: Consumpties zijn niet bij de prijs inbegrepen
* Het is niet toegestaan om foto's te nemen in de badruimte.
* Ben restitutie is niet mogelijk.

