Eerste nieuwsbrief!
Beste sauna en/of b&b bezoeker,
Duurt het jullie ook te lang, ons wel?
Noodgedwongen dicht terwijl wij graag onze gasten ontvangen en onze gasten graag gebruik
maken van onze accommodatie. In december zijn wij precies een week open geweest. Wij
hebben met u afgesproken om zodra wij open mogen ons te melden. Toch leek het ons
goed nu al vast wat van ons te laten horen. Wat niet weg neemt dat zodra wij officieel te
horen krijgen dat het weer mag, u een nieuwsbrief ontvangt met allerlei “her openings”
aanbiedingen.
Wij ontvangen u natuurlijk graag in ons geheel gerenoveerde accommodatie. Naast de
complete metamorfose van ons restaurant inclusief het nieuwe binnen/buiten terras en een
extra trap buiten is er veel opgeknapt. Van totaal nieuwe kluisjes tot twee totaal
vernieuwde sauna cabines binnen bij ons zwembadplein. Ook alle kleuren zijn aangepast en
het plafond is in stijl meegenomen. Al onze trappen, ontvangsthal en gangen zijn voorzien
van nieuwe vloeren, wanden en plafonds. De buitensauna’s zijn voorzien van nieuwe
kachels en ook zijn in ons tuinhuissauna de banken vernieuwd. Verder is de tuin flink onder
handen genomen. Hebben we zowel op het gazon als op de zonneweide nieuwe ligbedden
en is er ook beneden een terras gebouwd. Kortom het is een waar paradijsje (Baoase)
geworden.
Wat bestaand is gebleven is de zoutwater bron en de weldaad hiervan voor je lichaam in ons
zwembad, bubbelbad, voetenbad en koudwaterbad.
Ook achter de schermen hebben wij zaken goed aangepakt. Zo is er naast een nieuwe kachel
voor het zwembad binnen is ook de complete filterinstallatie en een deel van het
besturingssysteem vernieuwd. De spoelkeuken is flink onder handen genomen en achter de
schermen is het terrein ook zo ingericht dat het efficiënt gebruikt kan worden. Kortom, we
zijn er klaar voor om u te ontvangen.

Tot slot niet te vergeten de B&B. Ook daar is de metamorfose enorm. Alle kamers zijn
compleet vernieuwd, vloeren, wanden, plafonds, maar ook de totale inrichting. In onze
thema kamers zijn lekkere boxspring bedden geplaatst en de kamers zijn voorzien van tv,
koffie/thee apparatuur en diverse andere gemakken. Daarnaast is ook de massage salon
compleet vernieuwd en kunnen onze masseuses een groot aantal verschillende soorten
massages aanbieden. Kijk hiervoor op onze website.
BAOASE VAN RUST. is een complete accommodatie bestaande uit:
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Finse sauna binnen
Solarium sauna binnen
Turks stoombad binnen
Infra rood sauna binnen
Zwembad binnen (met zout water uit onze eigen bron)
Koud dompel doorloopbad binnen (met zout water uit onze bron)
Bubbelbad binnen (met zout water uit onze eigen bron)
Warm voetenbad binnen (met zout water uit onze eigen bron)
Warme douches binnen (gewoon leiding water)
Koude douches binnen (gewoon leiding water)
Stort douche koud binnen (gewoon leiding water)
Koude stortbak binnen (gewoon leiding water)
Tuinhuis sauna buiten
Wijnvat sauna buiten
Koude afspoeldouche buiten
Ecologische zwemvijver buiten
Zon terras met ligbedden buiten
Zon grasweide met ligbedden buiten
Terras zowel beneden als boven buiten
Medio 2021 volgen zowel een hottube als een jacuzzi buiten (wensenlijstje)

Daarnaast een restaurant met bar (drankenkaarten) keuken (menukaart) en een heerlijke
rustruimte met openhaard en bibliotheek. Baoase staat voor een weldaad van rust. Daarom
beschikken we ook over een stilte ruimte, bibliotheek, massages, solarium , en volop
mogelijkheden voor een relaxed dagje sauna of een weekendje ontspanning.
Kortom te veel om op te noemen, dit moet u beleven!
We kunnen niet wachten om u te mogen verwelkomen.
Met warme groeten,
Team Baoase van rust.
Ps.
Zodra wij open mogen ontvangt u van ons onze openingsaanbiedingen!!


