Casa-Cosi’s eerste nieuwsbrief
Een beetje later dan voorzien, maar hier is hij dan! Onze allereerste nieuwsbrief is een feit!!
Na een drukke zomer met heel veel zwemplezier hebben we heel hard gewerkt aan de laatste
uitbreiding van Casa-Cosi. Ondertussen hebben we al heel wat gasten mogen ontvangen sinds onze
opening in juni. Ook hebben we al heel wat pers over de vloer gehad en kregen we vele
hartverwarmende commentaren.
Nu de dagen alsmaar korter worden en de buitentemperaturen dalen is ons wellnesspaviloen net op tijd
klaar. Heerlijk genieten van een warme sauna, zalig relaxen in ons houtgestookt buitenbad,
knisperend haardvuur, rustgevende muziek, lekkere hapjes … De binnen –en buitenrelaxruimte is echt
heel mooi geworden, alles is ook hier weer afgewerkt met een hoge “cosi” factor, interieur, warmte &
gezelligheid staan absoluut centraal met superleuke relax items.

Cadeaubon

Pers

= een super
eindejaarscadeau!!
Stuur ons een
mailtje en wij doen
de rest!

In oktober verschenen er enkele mooie artikels over Casa-Cosi:

info@casa-cosi.be

“The place to be” Steps Magazine

“Nieuw TOPadresje in het Waasland” Het Laatste Nieuws
“De hemel in ’t klein” Casa-Cosi op de cover van Uit Magazine

Bed & Breakfast Casa-Cosi, Beauty & Wellness
Ward De Bockstraat 21B – 9160 Lokeren – België
0032 (0)9 356 39 79 – 0476/76 39 72
www.casa-cosi.be - info@casa-cosi.be

Deze nieuwsbrief
gaat enkel over onze
nieuwtjes neem dus
zeker ook een kijkje
op onze website!
www.casa-cosi.be

Privé wellness













sauna met romantische sterrenhemel
infraroodstralers
retro dompelbad
houtgestookt hottub: genieten vd weldaad vh warme water & knisperende vuur
innergizer met solar, infrarood en aromatherapie
rainshower, scrubs, bodylotion & douchegel
overdekt terras met verwarming, deckchairs, dekentjes, kaarsen, vuurkorf
aroma-en kleurentherapie, voetbadjes, massagetoestellen, enz.
minibar met assortiment biertjes, champagne, cava enz.
relaxruimte met allerlei leuke relaxgadgets, magazines enz
mogelijkheid om wellness aan te vullen met leuke extraatjes zoals: privé
etentje, hapjes, kaasschotel, fondue...
7d op 7d open tot 23 uur, met of zonder overnachting, enkel op afspraak

Extraatjes
Ontbijt
12 euro pp
Brunch
25 euro pp
Chocoladefondue 10 euro pp

Hapjes & cava

12,5 euro pp

Kaasschotel
25 euro pp
Fondue/gourmet 25 euro pp
3 gangen diner
35 euro pp

Privé verhuur wellness

Massages

2 uur 1-2 personen: 55 euro
Extra uur: 20 euro
Extra persoon: 20 euro
Kind -12 jaar: 15 euro
Houtgestookt buitenbad: +25 euro
Zonder overnachting: +20 euro
Linnenpakket: 5 euro pp

Hotstone massage 1,5 uur: 85 euro
Scrubmassage 30’ 40 euro of 45’ 55 euro
Balinees spa concept 1,5 uur: 85 euro
Japanse gezichtsmassage: 45’ 45 euro
Enkel in combinatie:
Voet/hand massage 15’ 18 euro
Stoelmassage 15’ 18 euro

Arrangementjes
met
overnachting

Tweedaags Herfst arrangement

Driedaags herfstarrangement

welkomstdrankje & hapjes
gebruik privé wellness
privé 3 gangen diner
overnachting in Rêve de Miel
uitgebreid ontbijt (tot 11 uur)
afscheidscadeautje

welkomstdrankje & hapjes
gebruik privé wellness
privé 3 gangen diner
overnachting in Rêve de Miel
uitgebreid ontbijt (tot 11 uur)
wandelen, fietsen, shoppen, stad verkennen, etentje, …
overnachting in Rêve de Miel
uitgebreid ontbijt (tot 11uur)
heerlijk genieten van een Japanse gezichtsmassage
afscheidscadeautje

105 euro per persoon
(opleg Tableau Vivant +12,5 euro pp)

Arrangementjes
zonder
overnachting

195 euro per persoon
(opleg Tableau Vivant 25 euro pp)

Ontbijtarrangement

Bourgondisch arrangement

Zoet arrangement

Uitgebreid ontbijt
2 uur Privé Wellness

Privé 3 gangen diner
2 uur Privé Wellness

Chocoladefondue
2 uur Privé Wellness

50 euro pp

72,5 euro pp

47,5 euro pp

Frans arrangement

Gourmet arrangement

Sfeer arrangement

Kaasschotel
2 uur Privé Wellness

Gourmetschotel
2 uur Privé Wellness

Hapjes & Cava
2 uur Privé Wellnes

62,5 euro pp

62,5 euro pp

50 euro pp

