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Voor een dag vol rust en ontspanning hanteert SPA ONE de 
volgende huisregels tijdens uw bezoek. Met het inchecken 

aan de receptie gaat u akkoord met deze huisregels. 
DE JUISTE VOLGORDE VOOR DE SAUNA

• Om optimaal te genieten van een saunaronde vragen wij u om stilte in  
   acht te nemen in de verschillende faciliteiten.
• Alvorens u een rondje sauna begint, altijd eerst douchen. Dit geldt ook  
   bij wisseling van baden en/of cabines. 
• Neem in de saunacabines altijd geheel plaats op een handdoek. 
   Ook met uw voeten.
• Het betreden van rustruimtes, restaurant en terras is alleen toegestaan  
   in een badjas. Het gebruik van slippers is overal verplicht. 
• Ongewenste of gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
• Glaswerk niet meenemen in het natte gedeelte. 
• Het nuttigen van meegebrachte dranken en/of etenswaren is niet    
   toegestaan. (met uitzondering van waterflesjes)
• Sauna en alcohol gaan niet goed samen. Daarom kan het zijn dat wij  
   besluiten u geen alcohol meer te serveren.
• Het gebruik van verdovende middelen of het onder invloed zijn ervan is  
   niet toegestaan. Wij waken over uw welzijn.
• Handdoeken niet gebruiken om stoelen of bedjes te reserveren. 
• Tassen behoren in de kleedruimte. Gelieve niet mee te nemen      
   daarbuiten.
• Het verzorgen van persoonlijke hygiëne binnen de thermen (zoals het  
   verven van uw haar, tandenpoetsen en scheren) is niet toegestaan.
• Gebruik van mobiele telefoon, tablets en/of elektronische apparatuur  
   is alleen toegestaan in de receptie en de library. Daarbuiten mag u  
   deze niet bij zich hebben. Een uitzondering is de e-reader zonder   
   camera. 
• SPA ONE heeft, conform de wet bescherming persoonsgegevens, alleen    
   camera’s in ruimtes waar mensen gekleed zijn. In ruimtes waar mensen  
   ontkleed (kunnen) zijn niet. Het gebruik van cameratoezicht is voor de  
   beveiliging van onze gasten en medewerkers. 
• Annuleren van arrangementen en behandelingen is mogelijk    
   volgens de richtlijnen van de algemene voorwaarden. 
• Zoals op onze website  reeds vermeld is badkleding niet toegestaan en  
   is de minimumleeftijd voor een bezoek 14 jaar, waarbij tot het 18e jaar  
   alleen onder begeleiding van ouder of voogd. 
• Waardevolle spullen dient u op te bergen in uw locker. SPA ONE houdt  
   zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van door de  
   gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen.

SPA ONE behoudt zich het recht voor gasten de toegang te ontzeggen 
c.q. gasten na volledige betaling te verwijderen bij het niet naleven van 
bovenstaande huisregels.



1.  Entree / Receptie
2.  Kleedruimte
3.  Restaurant
4.  Caldarium
5.  Voetenbad
6.  Ganesha Christal Lounge 60°C

7.  Massive Nordic Sauna 80°C

8.  Dead Sea Experience 
9.  Wonderlight 60°C

10. Four Seasons Waterfall 70°C

11. Mystic Mint 40°C

12. The Oriental 70°C

13. Swedish Classic Sauna 90°C

14. Rhassoul / Scrub
15. Water & Fire 90°C

16. Inferno
17. Classic Finnish Sauna (opgiet) 90°C

18. Bubbelbad
19. Zwembad
20.Dompelbad warm/koud
21. Douches

2.  Kleedruimte
22. Wellness (beauty & massage)
23. Hamam 
25. Singing Bowls
26. Sea Breeze 
27. Body, Mind & Soul 
28. House Of The Rising Sun
29. Library

EERSTE VERDIEPING A QUALITY 
WELLNESS 
EXPERIENCE

Ervaar wat rust en ruimte doen 

voor lichaam en geest tijdens je 

bezoek aan Spa One. Dompel je 

onder in onze heerlijke sauna’s, 

whirlpools en zwembaden. 

Geniet van een massage of 

beautybehandeling. Ontspan 

in de weldadige rustruimtes, 

binnen of buiten. Laat je culinair 

verwennen in ons gastvrije 

restaurant. Kom geheel tot rust in 

de aangenaam groene omgeving 

van ons moderne en duurzame 

complex. Uniek gelegen in het 

buitengebied van Breda, op het 

prachtige Landgoed Bergvliet te 
Oosterhout.

www.spaone.nl
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