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Wellness prijslijst B&B de Bavelse Hoeve 2023 
 
Graag delen wij met u de volgende informatie aangaande de Wellness voorzieningen 

van de Bavelse Hoeve. 

Onze Wellness voorzieningen (ruim 200 m2 binnen en 100 m2 buiten) bestaan uit 2 
kleedkamers en 2 toiletten, een douchecirkel met 3 douches, sterrenhemel en 
infrarood Sun Shower. Voetenbaden warm en koud. Een binnen zwembad van 12 x 
3,5 meter, 1,55 mtr diep, 31 graden warm. Een Finse sauna met panorama uitzicht. 
Tevens kunt u gebruik maken van een privé buitenterras, met een koud water 
stortemmer, jacuzzi (38,5 graden), een zithoekje en zonnebedden.  
Voor de versnaperingen en minibar trekt u zich terug in de rustruimte, alwaar u 
tenminste een gesloten badjas dient te dragen. Van de rustruimte kunt u alleen 
gebruik maken bij een volledig Wellness arrangement.  
 
Bent u zwanger? Proficiat! 
Als u nog nooit eerder een sauna bezocht hebt en zwanger bent, dan is het gebruik 
van de sauna af te raden. Uw lichaam is dan niet gewend aan het sauna ritueel en 
dan kunt u beter een alternatieve vorm van ontspanning zoeken. 
Maakte u wel regelmatig gebruik van de sauna voor uw zwangerschap, dan is een 
bezoek aan de sauna in de eerste 3 maanden van de zwangerschap niet verstandig. 
Uw lichaam is nu extra kwetsbaar en zo ook de vrucht die u draagt. Extreme hitte 
is dan niet aan te bevelen. Ook de laatste 6 weken van de zwangerschap is extra 
voorzichtigheid geboden. U kunt al een kleine mate van ontsluiting hebben, dus u 
dient infecties door zwembaden e.d. te voorkomen. 
De tussenliggende periode kunt u gerust gebruik maken van de sauna en 
zwembaden. Let daarbij op dat u niet de hoge temperaturen (90-95 graden) gebruikt 
en ook niet de infrarood. Blijf niet langer dan 10 minuten in de sauna en drink veel 
water. Kijk altijd goed hoe u de sauna kunt verlaten in geval van nood. 
 
Heeft u gezondheidsklachten of aandoeningen, raadpleeg dan altijd eerst een arts. 
Ook als u al eerder een sauna bezocht hebt.  
 
Wij bieden alleen de mogelijkheid om gebruik te maken van onze Wellness 
voorzieningen in combinatie met een B&B overnachting. Daartoe dient de gewenste 
kamer apart geboekt te worden en de Wellness apart gereserveerd te worden. 
Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen om dit voor u te reserveren. 
 
Het is niet toegestaan om andere mensen, dan degenen die deel uitmaken van uw 

overnachtingsgezelschap en die bekend zijn bij uw gastvrouw/gastheer, toe te laten 
tot en of uit te nodigen voor het gebruik van onze Wellness voorzieningen. 

Toegang vanaf 18 jaar (tot 21 jaar onder begeleiding). Afwijkend alleen in overleg. 
 
Bij gebruik van onze Wellness voorzieningen, of alleen jacuzzi en of zwembad, dient 
u de “Huisregels Wellness” in acht te nemen. 
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Privé gebruik Wellness (alle faciliteiten); 
Privé gebruik Wellness voorzieningen is alleen mogelijk in combinatie met een B&B 
overnachting. Tijdsloten van 10:00-13:00 of 14:00-17:00 of 18:30-21:30 uur.  
 
Arrangement Privé Wellness, blok van 3 uur;  
 
 1 of 2 personen blok van 3 uur  € 175,00 
 3 personen   blok van 3 uur  € 240,00 
 4 personen  blok van 3 uur  € 295,00 

Prijzen zijn exclusief de kosten voor een kamer/overnachting. 

 
Het arrangement Privé Wellness is exclusief voor uw gezelschap, dus geen andere 
gasten in de Wellness. Inclusief tapas borrelplank, gratis gebruik minibar 
rustruimte, koffie, thee, extra flesjes water, handdoeken, badjassen, scrubzout en 
Rituals shampoo en douchegel. Wij vragen u om zelf schone badslippers mee te 
brengen. Geen eten/drinken buiten de rustruimte i.v.m. hygiëne en veiligheid! 
 

Privé gebruik jacuzzi en of zwembad; 
Privé gebruik jacuzzi en of zwembad is alleen mogelijk in combinatie met een B&B 
overnachting. Tijdsloten van 10:00-11:30 of 14:00-15:30 of 19:30-21:00 uur.  
 
Privé gebruik jacuzzi en of zwembad, blok van 1½ uur; 
 
 1 of 2 personen blok van 1½ uur jacuzzi of zwembad  € 35,00 
 3 personen   blok van 1½ uur jacuzzi of zwembad  € 42,50 
 4 personen  blok van 1½ uur jacuzzi of zwembad  € 50,00 
 
 1 of 2 personen blok van 1½ uur jacuzzi & zwembad  € 70,00 
 3 personen   blok van 1½ uur jacuzzi & zwembad  € 80,00 
 4 personen  blok van 1½ uur jacuzzi & zwembad  € 90,00 

Prijzen zijn exclusief de kosten voor een kamer/overnachting. 

 
Het arrangement Privé gebruik jacuzzi en of zwembad is exclusief voor uw 
gezelschap, dus geen andere gasten. Inclusief handdoek en Rituals shampoo en 
douchegel. Wij vragen u om zelf schone badslippers mee te brengen. 
Eten en of drinken in het zwembad, de jacuzzi of op het buitenterras is niet 
toegestaan i.v.m. hygiëne en veiligheid. 
 
Voor aanvullende wensen of bijzondere arrangementen (bijv. bruidsarrangement) 
vragen wij u contact met ons op te nemen via +31 629 37 00 75 of 
BenB@Bavelsehoeve.nl. Wij voorzien u graag van een maatwerk voorstel.  
 
 
Met gastvrije groet, 
B&B de Bavelse Hoeve 
Sandra & Theo. 
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