ZU IVER JE LIC H AAM EN GEEST
E N BRUIS WE ER VAN ENERGI E

EEN UNIEK

D ETOX
P RO G RAM M A

BRUISEN VAN E NERGIE

HEALT H PROGRAMMA

• Zuivert het lichaam en de geest

• Uitgebalanceerde voeding

• Helpt overgewicht te verminderen

• Specifieke detox-apparatuur

• Ontgift en ontslakt

• Effectief bewegingsprogramma

• Boost energieniveau voor lichaam en geest

• Ontspanning & wellness

• Ontspant de spieren

• Metabolisme activerende cryosauna

LUX U RY G E Z O N D H E I D S R E I ZE N

FANTAS T IS CHE BES T EMMING E N

Een weldadige zon op je
huid, een strakblauwe hemel,
een duik in het verkwikkende
zwembad en een professioneel
team om je te verzorgen. Dit
klinkt als een paradijs op aarde.
Dat klopt! Rust in je hoofd, weg
van werk en drukte. Bij ons kom
je volkomen tot jezelf in een
luxe en comfortabele setting.

Kom en proef de betovering
van Marrakech. De stad en haar
omgeving is sprookjesachtig
en kent een rijke cultuur. Deze
plek is geliefd bij vele sterren
en beroemdheden. Yves Saint
Laurent heeft zich in de tuinen
van Marjorelle laten begraven.
Madonna viert haar verjaardag
hier en vele schrijvers laten
zich inspireren binnen de oude

Nieuwe energie, een gezondheidsboost en een paar kilo’s
lichter, dat is wat ons team je
biedt. Na een week volledig
verzorgd ontgiften ga je
herboren naar huis, gezuiverd
van stress en onrust.
Van “Mind full” naar “Mindfull”.
Ervaar de ultieme ontspanning
van lichaam en geest.

muren van de magische stad. Er
is oneindig veel moois te zien
en te beleven voor de culturele
reiziger. Het Atlasgebergte, huis
van de oeroude Berbervolkeren,
ligt nabij, waar je tot ver in het
voorjaar kunt skiën. Liefhebbers
van de golfsport kunnen hun
sportieve hart ophalen op
de prachtige, prestigieuze
golfbanen van Marrakech.

O P W EG NAAR RUST E N ONTSPANNING
In Marrakech staan onze gastvrouw en -heer klaar voor
ontvangst en de comfortabele transfer naar het paleis. Ze
brengen je naar “Palais Dar Ambre”. Dan begint je HB Health
Travel-avontuur pas echt.
Het arrangement is inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K I JK VOOR P R I JZEN,
BES C H IK B A A R H EI D
E N M E E R IN F O OP:
w ww. h b h ea lt ht r a v el. nl

Retourvlucht van Nederland naar Marrakesh v.v.;
Het verblijf in een comfortabele Luxe kamer, Royal Kamer
of uitgebreide Suite;
Alle detox groente- en fruitsappen, verfrissend water en
verwarmende kruidenthee;
Deelname aan alle sport- en beweegactiviteiten om je
bloed te laten stromen;
1 maal per dag een cryosaunabehandeling die in een snel
tempo je metabolisme verbetert en zo extra vet verbrandt;
2 maal per dag gebruik van de fysische, vasculaire technologie;
1 maal een traditionele hamambehandeling voor de
dieptereiniging van je huid;
2 excursies naar culturele sights in de omgeving;
1 maal per dag de unieke Buteyko ademhalingstechniek;
Gebruik van alle faciliteiten, aanwezig in onze villa.
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Tel:
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