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WELKOM
Thermen Katara verwelkomt én verwent je in Belsele in 
haar wereld van thermen en beauty. De oude Grieken 
wisten het al: een zuiver lichaam geeft een zuivere geest. 
Katara betekent zoveel als zuiver, puur en rein, en past 
dus perfect bij de pure en intense saunabeleving waar 
we voor staan: tijd nemen voor jezelf, stilstaan bij je 
gezondheid en genieten in alle rust. Kortom, herbronnen 
in een oase van water en vuur.



SAUNA-AANBOD

Met niet minder dan 10.000 m₂ saunaplezier is er voor ieder 
wat wils en ruimte voor jezelf. Maak een heuse reis door de 
wereld van sauna en wellness: het Romeinse voetenbad, de 
oosterse relaxatieruimte, de Arabische en panoramasauna, 
de Marokkaanse scrub en verzorgingsruimte, het Turkse 
stoombad en de infraroodsauna. Droom weg in onze 
bijzonder veelzijdige wellnessperiferie van jacuzzi’s, 
waterpartijen en veel meer. In onze saunatuin, een van de 
grootste van het land, vind je de zomerse zentuin en meer 
dan voldoende ligstoelen aan en rond het verwarmde 
zwembad met bubbelbanken, waterval, waterstraat en het 
afkoelbad. In de Finse en Thaise sauna’s geniet je dagelijks 
van heerlijk geurende opgietsessies en voor de essentie van 
zen bezoek je de Japanse sauna. Of wat dacht je van onze 
relaxruimte met leesruimte én een stille kamer met ligbedden 
voor een heerlijk dutje? Sauna onderga je in alle stilte, ook 
dit wordt nageleefd.

DAGELIJKSE OPGIETSESSIES

Elke dag organiseren wij minstens zeven opgietsessies, 
waaronder de bejubelde scrubsessies in de hammam en 
de heerlijk warme opgieten in de Finse en Thaise sauna’s. 
Deelnemen kan volgens beschikbaarheid. In de scrubsessie  
(30 min.) is het aantal deelnemers beperkt tot twintig 
personen. Reserveren is niet mogelijk. Deelnametickets kan 
je ter plaatse aan de bar aanschaffen. Alle info hierover 
vind je terug op pagina 11.

RITUELEN

Ontdek onze wereldrituelen op pagina 16 met relaxatie 
en beleving als totaalbehandeling. Proef van de sfeer van 
duizend-en-één-nacht. Van de rituelen kan je ook genieten 
zonder gebruik te maken van de sauna.

BEHANDELINGEN EN MASSAGES

Even weg zijn van de wereld, terwijl je je huid een 
welverdiende boost geeft? Onze massages, gelaats- en 
lichaamsverzorgingen zijn de ‘selfcare’ bij uitstek. Onze 
massages werken ontspannend, weerstandverhogend 
en zuiverend, terwijl onze verzorgingen je huid 
versoepelen, diep reinigen en hydrateren. Je gaat stralen 
en je zelfvertrouwen groeit! Uiteraard kan je op jouw 
wellnessdag ook wegdromen tijdens een massage of 
schoonheidsbehandeling: maak op pagina’s 13 t.e.m. 15 
kennis met de betere massagetechnieken uit de wereld, 
revitaliserende lichaamsbehandelingen en uitmuntende 
gelaatsverzorgingen met uniek resultaat. Behandelingen en 
massages kan je bijboeken bij je saunatoegang of je kan 
ervan genieten zonder te gebruik te maken van de sauna. 

AFSLANKEN

Afslanken doe je het best proactief door onder meer 
regelmatig je lichaam en huid te zuiveren. Vanuit onze 
jarenlange ervaring kiezen we resoluut voor een 
totaalaanpak, en dat heel persoonlijk. Indien nodig werken 
we dan ook samen met jouw arts of diëtist en geven we 
voedingsbegeleiding. FormoStar is onze beproefde 
methode voor zuivering, vetverbranding en drainage van het 
lichaam met direct merk- en meetbaar resultaat. Bovendien 
heeft deze infraroodbehandeling een bijzonder heilzame 
werking bij spierpijn, reuma en vermoeidheid. Spreek ons 
hierover zeker aan, dan werken we een behandeling uit op 
maat van jouw lichaam (pagina 17).

altijd op de hoogte?
www.katara.be/nieuwsbrief
www.facebook.com/thermen.katara

WELLNESSARRANGEMENTEN

Ben je op zoek naar een ontspannend cadeau of wil je je 
eens lekker laten verwennen? Kies dan uit ons aanbod aan 
verwendagen wat jou het beste past. Van pure ontspanning 
over een romantisch duet tot een volledige VIP-behandeling: 
je vindt ze vanaf pagina 18. Een ideaal cadeau zeg je? 
Klopt! Ontdek zeker ook onze cadeautips op pagina 30.

TOEGANG, BEURTENKAART OF 
ABONNEMENT

Voor je bezoek aan de thermen en sauna’s bieden we 
je verschillende mogelijkheden. Onze dagtoegang gunt 
je een volledige dag onbeperkt en uitgebreid genieten, 
voldoende dus om gebruik te maken van sauna en badhuis 
en een opgietsessie mee te pikken. Wil je graag ‘s avonds 
nog van een saunaatje genieten, ontdek dan ons avondtarief 
(niet geldig tijdens schoolvakanties en op feestdagen). Als 
echte saunafan moet je zeker eens gaan kijken naar de 
voordelige beurtenkaarten en abonnementen op pagina 9.

HUISREGELS

Elektronica met fototoestel, eigen drank of eten zijn niet 
toegestaan in het complex. Op www.katara.be/huisregels 
vind je ons huisreglement. Klik op onze website zeker eens 
door naar onze Facebookpagina, word fan en blijf zo altijd 
op de hoogte van alle nieuwtjes van ons heerlijk huis.

ONTBIJT EN OVERNACHTING

Vroege vogels bieden we een uitgebreid ontbijt aan 
(pagina 29), zo kan je extra lang genieten van je bezoek of 
arrangement. Je kan aan tafel gaan tot 11.00 u. Reserveer 
dit op voorhand, zeker als je speciale wensen hebt zoals 
bijvoorbeeld een glutenvrij dieet. Voor meerdaagse 
verwendagen kan je een beroep doen op onze 
samenwerking  met hotels en B&B’s in de buurt; wij helpen 
je graag met meer info.

NAAKT OF BADKLEDIJ?

Bezoek aan de sauna is elke dag naakt behalve op 
woendag. Met onze badpakkendag geven we om mensen 
die wat schroom hebben toch de mogelijkheid om de 
deugden van sauna en wellness te ontdekken. Heren dragen 
dan een korte zwembroek, dames een bikini of badpak. Die 
dag is naakt niet toegelaten. Uiteraard zien wij erop toe dat 
alles in de meest hygiënische omstandigheden plaatsvindt. 
Daarom is een badlaken op alle dagen verplicht in de 
sauna’s. In de rustruimtes, beauty en bistro is het dragen van 
een badjas verplicht. Badjas en twee handdoeken mag je 
zelf meebrengen of kan je bij ons huren. Slippers (kunststof 
met antislip) zijn verplicht en mag je zelf meebrengen of bij 
ons kopen.

LUNCH EN DINER

We serveren je zowel kleine, uitgebreide als vegetarische 
gerechten uit de hele wereld. Onze koks werken trouwens 
enkel met verse en seizoensgebonden producten en stellen 
elke maand een nieuwe kaart samen. Heb je last van 
allergieën of eet je glutenvrij? Spreek ons zeker aan als je 
bepaalde aanpassingen wenst. Wij maken van elk bord 
iets moois, want ook je maaltijd is essentieel om te genieten 
en er een geslaagde dag van te maken.

voor je saunabezoek hoef je
niet te reserveren
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SAUNATOEGANG

Dagtoegang €30,90 
Dagtoegang (t .e.m. 24 jaar) €24,00 
Avondtoegang €22,90

Deelname scrubsessie (zie pagina 11) €4,90
Huur badjas €5,90
Huur handdoeken €5,00
Aankoop sl ippers €5,90

beur tenkaar t

10-beurtenkaart  €260,00
| Voordeeltarief: 25 euro per beurt.

20-beurtenkaart €480,00
| Voordeeltarief: 23 euro per beurt.

50-beurtenkaart €1.099,00
| Voordeeltarief: 21 euro per beurt.

dagenpas

50-dagenpas  €249,00
| Een abonnement van 50 dagen lang na elkaar.

100-dagenpas €399,00
| Een abonnement van 100 dagen lang na elkaar.

| Onze beurtenkaarten zijn niet persoons- of tijdsgebonden.

| Vanaf 18.00 u, enkel op ma, di, woe en do, niet op feest- en 
   vakantiedagen, wel tijdens de vakantiemaanden (juli en augustus).

| De 50- en 100-dagenpas zijn persoons- en tijdsgebonden.
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| Onze jaarabonnementen zijn persoons- of tijdsgebonden.

jaarabonnement zilver
Katara Zi lver,  1 persoon €1.090,00
Katara Zi lver,  samenwonend koppel €1.790,00
 
| 1 jaar lang onbeperkt gebruik maken van de thermen zonder reserveringsverplichting.
| Een mooi nieuwjaars- of verjaardagsgeschenk!

jaarabonnement goud
Katara Goud, 1 persoon €1.790,00
Katara Goud, samenwonend koppel €2.590,00
 
| 1 jaar lang onbeperkt gebruik maken van de thermen zonder reserveringsverplichting.
| Bij elke saunabeurt gratis gebruik van 1 set badjas en handdoeken.
| Een mooi nieuwjaars- of verjaardagsgeschenk!
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gratis

€4,90

OPGIETSESSIES
relaxerend, spierontspannend 
en verwarmend 

SCRUBSESSIES
verkwikkend, verjongend 
en verzorgend 

Ontspannende begeleide sessies waarbij  heerl i jk 
geurende etherische ol ieën op de hete stenen 
worden gegoten met water of i js .  Deze sessies 
bestaan ui t  twee delen met een pauze ertussen 
om een luchtbad te nemen. Dageli jks meermaals 
in de Finse opgietsauna en Thaise opgiet tempel. 
De uren van de sessies vind je terug op onze 
websi te en op de schermen in het badhuis en de 
bistro.

Onze vermaarde scrubsessies zi jn dé 
luxeverzorging en -verwenning voor je huid. 
Ti jdens deze begeleide groepssessies van een 
dert igtal minuten volgen de l ichaamsscrubs 
van Dode Zeezout en arganolie, een 
seizoensgebonden verzorgende l ichaamspakking 
én een voedend en hydraterend gelaatsmasker 
mekaar op tot je huid weer babyzacht aanvoelt 
en je ziel vol ledig ontspannen is.  Ti jdens deze 
sessie gebruiken we enkel producten van de 
beste kwali tei t .  Tenminste tweemaal daags vindt 
deze sessie plaats en dat telkens voor twint ig 
personen. Reservering op voorhand is niet 
mogeli jk,  deelnemen kan enkel door ter plaatse 
je t icket aan te schaf fen.
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OPGIET- EN SCRUBSESSIES EN RITUELEN

ABONNEMENTEN



| INFUSION XPERIENCE |

De Infusion Xperience is een samenspel 
van i js ,  geuren en thee. Terwij l  het 
gearomatiseerde i js smelt  door de warmte 
van de haard, gieten we thee op de haard. 
Vervolgens gaat de saunameester de 
geurverdamping kort ,  maar heel kracht ig 
verplaatsen met een stevige wind. Zo laat 
hi j  iedereen in de sauna van de theegeuren 
genieten. 

De Infusion Xperience is een korte, maar erg 
kracht ige opgietsessie die zorgt voor een 
aparte geur - en theebeleving. 

| BANJARITUEEL  |
Ti jdens di t  oeroude saunari tueel ui t  het Hoge 
Noorden verspreidt de saunameester een 
infuus van berkentakken door de ruimte en 
over de hete stenen van de saunahaard. 
Terwij l  het warmtegevoel st i jgt ,  komt heel 
de ruimte in aanraking met de goede 
eigenschappen van de berkentakken. 

Dit  r i tueel werkt zuiverend en vochtafdri jvend 
en zorgt voor een heerl i jke, ontspannende 
geur. Je kan het elke dag grat is meemaken in 
de Finse sauna.

MASSAGES

Gelaats-,  hals-  €39,00
en decolletémassage (25 min.)
Gelaats-,  rug-, nek-   €39,00 
en schoudermassage (25 min.) 
Rug- en beenmassage (25 min.) €39,00 
Voetmassage (25 min.) €39,00 
Volledige l ichaamsmassage (50 min.)  €60,00 

massage uit  de wereld
Afrikaanse massage (50 min.) €60,00 
Huidverstevigende l ichaamsmassage   €64,00 
met Shea but ter (50 min.) 
Arabische massage met arganolie en  €64,00 
en warme doeken (50 min.)
‘Hot stone’-massage (50 min.) €64,00 
Finse ‘hot wood’-massage (50 min.) €64,00 
Peeling en relaxmassage (50 min.) €69,00 
Peeling en relaxmassage (75 min.) €84,00 

unieke moddermassage
| Voor revitalisering, anti-cellulitis, zuivering, versteviging, 
   vetreductie, vochtafdrijving of tegen pijnlijke spieren.

Unieke moddermassage met €69,00 
aangepaste act ieve werkstof fen (50 min.)
 

| Heerlijk jezelf verliezen, verzorgend, extra selfcare, 
   meer weerstand en als tegengif bij stress.



relaxerende gelaatsverzorging

Gelaatsreiniging, peeling en massage (25 min.) €39,00 
Relaxatie en hydratie (50 min.) €59,00 
Argan relax en l i f t ing (75 min.)   €85,00

‘special care’-gelaatsverzorging

Sakura   €59,00
| Voor de gevoelige huid.

Jeugdverzorging tot 21 jaar  €39,00 
  

Cimil i f t   €64,00 
| Anti-aging, behandelt de jonge huid preventief tegen veroudering. 
PRP  €69,00 
| Hydrateert en activeert fybrolasten en callogeen.  

Cannabis  €65,00 
 

Acné Lacto   €65,00
| Extra verzorging en zuivering. 

Nano Therapy €69,00 
| Globale anti-aging met lifting, verzorging en DNA-activatie. 

HA Transformer    €69,00 
| Dubbele focus: hydratie en optimalisatie (50 min.).  

GELAATSVERZORGINGEN

| Aangepast voor dames en heren.

| Diepteverzuivering, peeling en massage t.e.m. 21 jaar (25 min.).

| Hyaluronzuur voor vochtarme huid, brengt de huidbalans in evenwicht.

| Voor dames en heren; met gelaatsanalyse en volgens de 
   huidskwaliteit; de gelaatshuid wordt geactiveerd met 
   aangepaste serums, vitaminecomplexen, masker en crème.
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LICHAAMSVERZORGINGEN

EPILEREN EN VERVEN

Deelname scrubsessie (zie pagina 11) €4,90
Lichaamsscrub met aroma’s €39,00
Arabische l ichaamsverzorging met €64,00
arganolie (peeling, voeding, herstel)
Zwangerschapsverzorging (peeling,  €64,00
reiniging, pakking buik en str iemen, 
massage van voeten en benen)
Modderpakking voor pi jnl i jke   €64,00
spieren en gewrichten

Bovenlip of wenkbrauwen €25,00 
Oksels €25,00 
Bikini l i jn €30,00 
Onderbenen, armen of rug €35,00 
Benen vol ledig  €55,00 

15

| Hou je huid in balans. | Zuiverend en verjongend.



BEAUTY- EN MASSAGERITUELEN

€69,00 

€99,00 

€149,00 

ZILVER RITUEEL 
(50 min.)

GOUD RITUEEL 

(75 min.)

DIAMANT RITUEEL 
(100 min.)

Peeling  van het vol ledige l ichaam met 
gearomatiseerde scrub op basis van Dode  
Zeezout en arganolie. 

Lichaamsmassage  met nectars en ol iën ui t  de wereld.

Peeling  van het vol ledige l ichaam met 
gearomatiseerde scrub op basis van Dode 
Zeezout en arganolie.

Rug- en beenmassage  met nectars en ol iën ui t 
de wereld. Aangevuld met l ichaamspakking 
volgens de behoef te van je huid.

Gelaatsverwenning en -massage.

Peeling  van het vol ledige l ichaam met 
gearomatiseerde scrub op basis van Dode 
Zeezout en arganolie. 

Rug- en beenmassage  met nectars en ol iën ui t 
de wereld. Aangevuld met l ichaamspakking 
volgens je huidanalyse. 

Gelaats- en decolletéverzorging  aangepast aan 
het huidtype en gelaatsmassage.

| CADEAUTIP |

Ontdek onze wereldri tuelen met relaxatie en belevenis als totaalbehandeling. 
Reserveer ze bi j  je thermenbezoek of zonder gebruik te maken van de sauna.
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AFSLANKEN

FORMOSTAR
een pakking met infrarood

Verbrand 1.200 calorieën op één uur! Als er een 
manier zou bestaan om centimeters te verl iezen, 
je f i t ter te voelen, pi jn te verl ichten en de huid te 
zuiveren terwij l  je je immuunsysteem verbetert , 
waar wacht je dan nog op om een aangenamer 
en l ichter leven te hebben? FormoStar infrared 
body wrap is de doeltref fende methode voor 
een beter en slanker f iguur, ontgif t ing van de 
huid, een f i t  en gezond gevoel en verl icht ing van 
chronische pi jnen en blessures.

1 beurt €66,00 
5-beurtenkaart + 1 grat is €325,00 
vetverbrandende crème voor thuis
10-beurtenkaart + 1 grat is beurt + €650,00
1 grat is vetverbrandende crème voor thuis 



WELLNESSARRANGEMENTEN

Maak van je saunabezoek een complete ervaring door een wellnessarrangement te kiezen. We 
hebben nameli jk niet al leen een ui tgebreid sauna-aanbod in huis,  maar ook topkoks (waarom 
begin je je dag dus niet met een zalig ontbi j t?) én experts in massages en l ichaamsverzorging. 
Elk van onze wellnessarrangementen heef t  een bi jzondere inhoud, dus je vindt zeker een formule 
die perfect bi j  je past .

Weet dat het gebruik van onze thermenfaci l i tei ten naakt gebeurt ,  behalve op woensdag, en dat 
badlinnen of badsl ippers niet inbegrepen zi jn in onze wellnessarrangementen, tenzi j  we het er 
expliciet bi j  vermelden. We vragen je om voor een arrangement al t i jd te reserveren.



€64,00 
per persoon

€84,00 
per persoon

€114,00  
per persoon

QUICK RELAX  
verwendag  

upgrade je saunamoment

SPECIAL YOU  
verwendag
een moment voor jezelf

QUALITY TIME  
verwendag
voor een zi jdezachte 
huid en heldere geest

Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van 
het programma, rondleiding.

Ganse dag vri j  gebruik van thermen en badhuis.

Ontspannende massage  van gelaat,  rug, nek en 
schouders (25 min.) .

Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van 
het programma, rondleiding. 

Ganse dag vri j  gebruik van thermen en badhuis. 

Zuiverende l ichaamspeeling  (25 min.) . 

Massage  met Shea but ter en kruidenolie van rug 
en benen (25 min.) .

Ontvangst met welkomstdrankje, bespreking van 
het programma, rondleiding. 

Ganse dag vri j  gebruik van thermen en badhuis.

Massage van rug, nek en schouders  (25 min.) . 

Volledige gelaats- en decolletéverzorging 
aangepast aan de behoef te van je huid: peeling, 
zuivering, relaxmassage en masker (50 min.) .
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ONZE VERWENDAGEN

| Een upgrade van je saunamoment.



€179,00 
per persoon

ZUIVERINGS-
VERWENDAG 
verwendag
ontgif t  en zuiver je 
l ichaam in een dag

Ontvangst met glaasje cava of mocktai l , 
bespreking van het programma en rondleiding. 

Ganse dag vri j  gebruik van thermen en badhuis. 
Een set met badjas, handdoeken en sl ippers l igt 
voor je klaar. 

Antioxidant en detox gelaatsverzorging  (50 min.) . 

Aloë vera voedende en zuiverende verzorging van 
het l ichaam  en een verkwikkende voetmassage 
(25 min.) . 

€149,00 
per persoon

JUST RELAX  
verwendag  

voel je ‘s avonds 
als herboren

Ontvangst met glaasje cava of mocktai l , 
bespreking van het programma en rondleiding. 

Ganse dag vri j  gebruik van thermen en badhuis. 
Een set met badjas, handdoeken en sl ippers l igt 
voor je klaar. 

Energieverri jkende Afrikaanse massage  met 
spierontspannende etherische ol iën (50 min.) . 

Antioxidant, drainerende en spierontspannende 
modderpakking van het l ichaam .

Met gelaats- en hoofdhuidmassage  (25 min.) .
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€289,00 
voor beiden 
samen

ME AND YOU, 
YOU AND ME 
duoverwendag  

een arrangement voor 
jong- en oudgeliefden

Ontvangst met een glaasje bubbels. Bespreking 
van het programma en rondleiding. 

Ganse dag vri j  gebruik van thermen en badhuis. 

Een set met badjas, handdoeken 
en sl ippers l igt voor je klaar. 

Voor beiden:  woodmassage van rug, 
nek en schouders (25 min.) . 

Voor de dames:  hydraterende en  
zuiverende gelaatsverzorging met relax 
gelaatsmassage (50 min.) . 

Decolletéverzorging.

Voor de heren:  gelaatsverwenning (reiniging en 
massage) (25 min.) .

Voetenmassage (25 min.) . 

CADEAUTIP
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€149,00 
per persoon

€199,00 
per persoon

VIP FOR HER / FOR HIM 
wellnessverwendag
een luxearrangement voor 
haar en/of hem

KATARA EXPERIENCE 
wellnessverwendag
met di t  luxearrangement 
geniet je van het beste
van Katana

Ontvangst met glaasje bubbels, bespreking van 
het programma en rondleiding. 

Ganse dag vri j  gebruik van thermen en badhuis. 
Een set met badjas, handdoeken en sl ippers l igt 
voor je klaar. 

Arabische massage  van rug en benen (25 min.) . 

Voor de dames:  een ware oppepper voor de 
huid, met serums en masker aangepast aan het 
huidtype (50 min.) . 

Gelaats- en decolletéverzorging en oogmasker. 

Voor de heren:  gelaatsverwenning, -reiniging en 
-massage met een ontspannend masker (25 min.) . 

Voetenmassage (25 min.) .

Ontvangst met een glaasje bubbels. Bespreking  
van het programma en rondleiding. 

Ganse dag vri j  gebruik van thermen en badhuis.  
Een set met badjas, handdoeken en sl ippers l igt 
voor je klaar. 

Lichaamspeeling

Afrikaans kruidenoliemassage  van rug, schouders 
en benen (25 min.) . 

Gelaats- en decolletéverzorging  met serums 
aangepast aan je huidtype en oogmasker (50 min.) . 

Revi tal iserende en voedende behandeling van het 
l ichaam  voor een superzachte huid. 
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ONZE VERWENDAGEN

| Een upgrade van je saunamoment.



ONTBIJT EN OVERNACHTING

| Start je dagje met een heerlijk ontbijt. Dit kan alle dagen vanaf opening tot 11.00 u. 
   Reserveer het ontbijt samen met je arrangement.

We kunnen ons voorstel len dat je na zo’n heerl i jke dagje verwenning opziet tegen 
een terugreis of gewoonweg er nog een vervolg wil  aan breien. Het Waasland 
biedt een waaier aan mogeli jkheden als je een verwendag met een overnachting 
wil  combineren. Informeer bi j  je reservatie naar de overnachtingsmogeli jkheden in 
de buurt of neem een ki jkje op onze websi te. Onze ontbi j ten kunnen ook glutenvri j , 
aarzel niet ons hierover te spreken.

Aan al le mooie dingen komt een einde . . .  maar dankzi j  onze tweedaagse 
arrangementen kan je dat einde wél een beetje ui ts tel len! Je verdubbelt  nameli jk 
de t i jd die je in onze sauna ’s doorbrengt en alsof dat nog niet genoeg is,  koppelen 
we een heleboel zal ige behandelingen aan je saunaverbl i j f .  Ga je voor zuivering, 
ontspanning of pure gezell igheid? Aan jou de keuze, maar laat het ons vooraf weten 
door je tweedaags arrangement te reserveren. Leggen we alvast een set met badjas, 
handdoeken en sl ippers voor je klaar?

Uitgebreid ontbi j t  €15,90 
Ontbi j t  de luxe met bubbels €20,90



BLIJF OP DE HOOGTE

Katara durft als eens gek doen. Elke maand mag je dan ook 
nieuwtjes en schitterende aanbiedingen verwachten via 
tonze nieuwsbrief, onze website en onze Facebookpagina. 
Jarigen krijgen bovendien een extra cadeautje! Schrijf je in 
op: 

www.katara.be/nieuwsbrief 
facebook   thermen.katara
instagram   thermenkatara

CADEAUTIPS

Thermen Katara heeft voor ieder (budget) wat wils. Zo kan 
je bij ons terecht voor een cadeaubon met een vrij te kiezen 
bedrag of met een van onze arrangementen, massages 
of verzorgingen. Ontdek zeker ook onze aanraders: 
de wereldrituelen (ook zonder sauna) op pagina 16 en 
het ‘Me and you, you and me’-arrangement op pagina 
25. Uiteraard kan je ook onze meerbeurtenkaarten en 
abonnementen in cadeauverpakking verkrijgen. Bestellen 
voor een geliefde, vriend(in) of jezelf kan simpelweg via 
onze website of aan onze receptie.

CONTACT

Thermen Katara
Nieuwe Baan 66
9111 Belsele

+32 (0)3 773 24 00
info@katara.be
www.katara.be

PRAKTISCH

Elke dag geopend tussen 10.00 en 23.00 u.
Op vrijdag en zaterdag tot 23.30 u.

Woensdag is badpakdag.
Voor saunatoegang hoef je niet te reserveren.

Gebruik van thermenfaciliteiten gebeurt naakt, behalve 
op woensdag. Dan is badkledij verplicht. Het gebruik 
van badjas, twee handdoeken per persoon en 
antislipbadslippers is verplicht. Elektronica met fototoestel, 
eigen drank en eten zijn niet toegestaan in het complex.

30 Juli 2020
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