
Health Wellness 
Midweek arrangement

Heb je behoefte aan een midweekje weg met 
health benefits in hartje Breda? 
Wil je werken aan een betere gezondheid? Wil je 
ontstressen? Heb je bepaalde klachten? 

Laat je dan meenemen in de wereld van
Permsal magnesium experiences!

Daarom bieden wij een geheel verzorgd midweek 
arrangement waarin jij samen met je partner of 
vriend(in) heerlijk gaat genieten van onze unieke 
magnesium behandelingen en de schoonheid & 
gezelligheid van Breda gaat ontdekken!

Promotie: € 595.- per persoon
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Wat ga je beleven tijdens jouw 
midweekje weg?

Je midweek is een gezonde combinatie van bewegen, 
gezond eten en magnesium behandelingen bij 
SenseCity, verdeelt over vier dagen. Je zult verblijven 
in het prachtige Hotel de Keyser voor drie 
overnachtingen inclusief ontbijt. Op dinsdagavond 
wordt je verwacht bij SenseCity voor een heerlijke 
duofloat sessie en in de avond ga je dineren in Hotel 
de Keyser.

Woensdagochtend begint met een lekker ontbijt en 
staat er een fietsroute (optioneel) door de prachtige 
natuur van het Mastbos op de planning. In de middag 
ga je naar SenseCity om de Magnesium Experience (5 
magnesium behandelingen) te beleven. Na deze 
behandelingen voel je nieuwe energie en ben je weer 
helemaal fit.

Op donderdagochtend ga je na het ontbijt naar 
SenseCity voor een heerlijke beauty-dag! Je start met 
een heerlijke duomassage én gaat daarna 
gewichtloos drijven in magnesium ofwel duofloaten. 
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In één midweek ga je extra magnesium opnemen via de huid voor effectieve opname met onze unieke 
magnesium behandelingen. Je lichaam wordt verrijkt met meer magnesium waardoor je lichaam optimaal 
ontspant, herstelt én nieuwe energie krijgt. Je voelt je vitaler dan ooit!

In de middag ga je met een wandelroute de 
eeuwenoude cultuur en historie van Breda 
verkennen. Het wandelen en bewegen van je lichaam 
zorgt ervoor dat magnesium nog beter wordt 
opgenomen in je lichaam. 

Op vrijdagmiddag ga je naar SenseCity om de 
volledige Magnesium Experience Deluxe te beleven. 
Dit zijn 6 unieke magnesium behandelingen voor een 
enorme magnesium boost! Om jezelf thuis te 
verwennen met onze pure magnesium ontvang je 
een gratis Permsal magnesium goodiebag!

Naast het programma is er natuurlijk ruimte om zelf 
je dag naar wens in te plannen. Na je midweekje ga je 
helemaal ontspannen en met nieuwe energie naar 
huis. 

Door de intensieve magnesiumboost voel je je als 
herboren!

Wil jij graag alleen reserveren; dat kan natuurlijk ook. 

Reduceert vermoeidheid, stress, depressie & burn-out | boost je vitaliteit | verlicht fysieke pijn (bv. reumatische klachten) | goede 
nachtrust | tijdens zwangerschap (extra magnesium voor de groei van de baby) | verbetert dagelijkse (sport)prestaties | 
bevordert creativiteit

De gezondheidsvoordelen
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Inbegrepen:

• 1x Magnesium Experience
• 1x Magnesium Experience Deluxe
• 3x Floaten 60 minuten
• 1x Massage 60 minuten
• 1x Magnesiumrijke lunch in SenseCity
• Drie overnachtingen in Golden Tulip Keyser 

Breda inclusief ontbijt
• 1x Diner 3-gangen menu Golden Tulip Keyser 

Breda 
• Historische wandelroute door Breda, want 

bewegen zorgt voor betere mineraal opname. 
• Gratis Permsal magnesium goodiebag

Optioneel
• Optioneel: fietshuur per dag €12,50 of Ebike

per dag €25,- + fietsroute door Mastbos
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Mail of bel onze receptie

Midweek arrangement 

Prijs per persoon 595 €

Reserveer tijdig!

Prijzen:

info@sensecity.nu 

076 785 74 65

SenseCity Breda
Ginnekenweg 11-13
4818 JA Breda

Golden Tulip
Keyser Breda
Keizerstraat 5
4811 HL Breda

SENSECITY BREDA  – PERMSAL MAGNESIUM EXPERIENCE - SENSECITY.NU - INFO@SENSECITY.NU  - TEL: 076 785 74 65

Midweek arrangement Dinsdag Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Dagplanning 

*Inbegrepen *Ontbijt Golden Tulip Keyser Breda *Ontbijt Golden Tulip Keyser Breda *Ontbijt Golden Tulip Keyser Breda 

ochtend Aankomst Hotel de Keyser vanaf 
15:00 uur

Fietsroute Mastbos
Duo massage

Duo floaten

Ochtend inpakken

middag Duofloat tussen 16:00-20:00 uur Magnesium Experience Wandelprogramma Cultuur Breda Magnesium Experience Deluxe 
Goodiebag Permsal magnesium

avond Diner Golden Tulip Keyser Breda 


