
Heerlijk
ONTSPANNEN
IN A WORLD OF LUXURY BY THE SEA

BIJ GRAND HOTEL AMRÂTH KURHAUS



Welkom!
Welkom bij Kurhaus Spa & Beauty, dé 

plek waar u kunt genieten van een ultiem 

ontspanningsmoment. Betreed een 

oase van rust en vrede in de luxueuze 

omgeving van het Kurhaus, met uitzicht 

op de Noordzee en het strand. Laat 

u verwennen met een ontspannende 

massage of geniet van een verkwikkende 

facial. In deze brochure vindt u het 

aanbod van de Kurhaus Spa & Beauty; 

wij adviseren u graag in het maken van 

een passende keuze!

INHOUD
Entree & prijzen
Giftcards
Arrangementen
Massages
Thalgo
Body Treatments
Body Scrubs & wraps
Zwangerschap
Facials
Eye Treatments
O.P.I manicure
O.P.I pedicure
Praktische informatie

Bekijk onze website voor de actuele 

openingstijden. www.amrathkurhaus.

com/spa-en-beauty

Maandag t/m donderdag en zondag
10:00 uur | 18:00 uur
Vrijdag en zaterdag (op aanvraag)
10:00 | 20:00 uur

OPENINGSTIJDEN

4
5
6
8 

12
14
16
17
18
20
22
24
27
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BEHANDELINGEN



Dagentree zwembad, sauna & fitness
Entree kinderen tot 3 jaar
Entree kinderen van 3 tot 12 jaar
10 rittenkaart zwembad, sauna & fitness
Jaarabonnement zwembad, sauna & fitness
Huur badjas, handdoek
Slippers

€ 21,-
gratis
€ 15,-
€ 180,-
€ 600,-
€ 12,-
€ 7,50

ENTREE 
& PRIJZEN
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Geen cadeau inspiratie? Geef een 

Amrâth Cadeaukaart cadeau! Leuk 

om te geven én te krijgen. Op de 

cadeaukaart kan een zelf gekozen 

bedrag tussen de € 5,- en € 250,- 

gezet worden. Het bedrag kan in 

één of meerdere keren besteed 

worden.

GIFTCARDS

» Bestel nu op 

    www.amrathkurhaus.com/ 

    giftcard of koop uw giftcard direct  

    bij de receptie.

FACILITEITEN
Verwarmd zwembad
Finse sauna
Stoom sauna
Infrarood sauna
Cool-off
Terras met uitzicht op zee
Heerlijke ligbedden en lounge zitjes
Fitness

Het dragen van badkleding is overal verplicht. 
Kinderen zijn toegestaan in het zwembad en kunnen 
vanaf 12 jaar gebruik maken van de sauna’s onder het 
toezicht van een volwassene.

Als dank voor uw bezoek aan onze 

Amrâth hotels kunt u kosteloos 

deelnemen aan het Vrienden van 

Amrâth programma. Naast vele

voordelen zetten wij 5% 

van uw totale besteding 

aan kamerreserveringen, 

bar-, restaurant- en of 

wellnessbezoeken, als direct 

besteedbaar spaartegoed

op uw exclusieve ledenpas.

VRIENDEN VAN
AMRÂTH

» Word nu lid via

    www.amrathhotels.nl/  

   vriendenvanamrath

BADJAS, HANDDOEKEN EN BADSLIPPERS

Het meenemen van eigen badjas, handdoeken en 

slippers is toegestaan. U kunt de handdoekenset ook 

bij ons huren. Slippers zijn enkel te koop.



ARRANGEMENTEN

• Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers
• Onbeperkt gebruik van sauna’s en zwembad
• Een 35 minuten Indiase hoofdmassage
• Keuze uit sap of smoothie na de behandeling
• Gratis gebruik van shampoo en douchegel
• Gratis gebruik badjas, handdoek en slippers

RELEASE ARRANGEMENT

• Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers
• Onbeperkt gebruik van sauna’s en zwembad
• Een 60 minuten Thalgo Facial Treatment*
• Een 55 minuten Aroma massage 
• Keuze uit sap of smoothie na de behandeling
• Gratis gebruik van shampoo en douchegel
• Gratis gebruik badjas, handdoek en slippers

*Source Marine Facial voor de vochtarme huid / Pureté 
Marine Facial voor de vette huid / Cold Cream Marine 
Facial voor de gevoelige huid

BEAUTY ARRANGEMENTRELAX ARRANGEMENT

• Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers
• Onbeperkt gebruik van sauna’s en zwembad
• Keuze uit Manicure Deluxe of Pedicure Deluxe van 65 min.
• O.P.I. GelColor aanbrengen op de nagels 
   van uw handen óf voeten*
• Keuze uit sap of smoothie na de behandeling
• Gratis gebruik van shampoo en douchegel
• Gratis gebruik badjas, handdoek en slippers

*Wij raden aan om 30 minuten voor de behandeling niet in 
het water te gaan.
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€ 167€ 83€ 65



MASSAGES

Even alles vergeten en volledig 
tot rust komen met een 

heerlijke wellness massage. 
Deze massage kenmerkt zich 
door langzame strelingen en 
rekkingen met als doel een 
aangename ontspanning.

Wie kent het niet in tijden van 
stress: vastzittende schouders, 

een nek die blokkeert en 
druk op het hoofd. Met deze 

massage voelt u zich na afloop 
herboren.

De Zweedse massage is 
heerlijk voor iedereen die 

alles weer eens lekker goed 
los gekneed wil hebben. Deze 
massage helpt het lichaam in 

conditie te houden.

Een krachtige manier om de 
balans in je lichaam terug te 

brengen. Diepe, langzame 
massagetechnieken zorgen 
voor het verbeteren van de 

zogenaamde ‘energiestroom’. 

Droom weg in gedachten bij 
deze verzorgende massage 
waarbij u gemasseerd wordt 
met een heerlijke, door uzelf 

gekozen aromatische olie.

25 min

€ 42,-     

25 min

€ 52,-     

25 min

€ 46,-     

25 min

€ 46,-     

35 min

€ 54,-     

35 min

€ 65,-     

35 min

€ 58,-     

35 min

€ 58,-     

55 min

€ 78,-     

55 min

€ 88,-     

55 min

€ 83,-     
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35 min

€ 58,-     

55 min

€ 83,-     

25 min

€ 46,-     

Ervaar de warmte van de 
vulkaanstenen in combinatie 
met massagegrepen, die uw 
lichaam naar een totale staat 

van ontspanning brengen.

35 min

€ 58,-     

In overleg met uw behandelaar kan de massage speciaal op uw wensen worden afgestemd. 

55 min

€ 83,-     

WELLNESS MASSAGE INDIASE HOOFDMASSAGE HOTSTONE MASSAGE DEEP TISSUE AROMA  THERAPY MASSAGE ZWEEDSE MASSAGE



Ontspannen 
IN A WORLD OF LUXURY BY THE SEA
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Geniet van een heerlijke 
lichaamsbehandeling die reist door 
verschillende Oosterse landen. U 

start met een zuiverende bodyscrub 
uit de Middellandse zee. Daarna 
volgt een diepwerkende Indiase 
massage. Met de Ayurvedische 

grepen en de activerende balsem 
zorgt de massage voor het 

losmaken van de energieblokkades. 
We sluiten de behandeling af met 
een Chinese bodywrap voor een 

zijdezachte huid.

90 min

€ 128  

Laat u meenemen op een 
ontspannende reis naar de 

zonnige eilanden. U start met een 
heerlijke exotische bodyscrub. 

Daarna volgt de Mahana massage 
met verwarmde zandzakjes, 

Polynesische massagetechnieken 
en eindigen we de massage met 
een heerlijke hoofdhuidmassage. 

Na de Mahana massage voelt u zich 
helemaal ontspannen. We sluiten 

de behandeling af met een heerlijk 
geurende lichaamsolie met een 

licht glanzend effect.

90 min

€ 122     

Het Prodige des Oceans ritueel 
nodigt u uit om een exceptioneel 

moment te ervaren, waarin 
hoogwaardige producten en 

technische expertise gecombineerd 
wordt met pure luxe. Zo zult u een 
ultiem relax moment ervaren voor 

uw gezicht en lichaam.

Deze behandeling dient minimaal 2 
dagen voor aankomst gereserveerd te 

worden.

150 min

€ 228,-     

UITGELICHTE 
BEHANDELINGEN

ILES PASIFIQUE RITUAL INDOCÉANE RITUAL PRODIGE DES OCEANS 
FACE & BODY RITUAL

Aan zeewater en algen wordt al eeuwenlang 
een geneeskrachtige werking toegekend; ze 
worden gebruikt om de huid te verzorgen en 
te ontspannen. Deze wetenschap vormt de 
basis van het Franse kuurmerk Thalgo. Grand 
Hotel Amrâth Kurhaus heeft een ruim aanbod 
aan lichaams- en gezichtsbehandelingen die 
de eigenschap hebben om anti-verouderend, 
afslankend, ontslakkend, hydraterend en 
verzachtend te werken. 
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THALGO 
LA BEAUTE MARINE
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Een algenpakking bestaande uit 
3 typen algen, gevolgd door een 
lichaamsmassage van de rug en 

benen.

45 min

€ 67-   

Afvoerende en ontgiftende 
lichaamsbehandeling tegen 

cellulitis inclusief algenpakking 
en afvoerende beenmassage.

45 min

€ 59,-  

Afslankende 
lichaamsbehandeling met een 

algenpakking en massage op de 
probleemzones.

45 min

€ 59,-   

Afslankende 
lichaamsbehandeling met een 
zuurstofpakking en effectieve 

anti-cellulite massage.

45 min

€ 68,-   

Lichaamsbehandeling die de huid 
voedt, verzacht en hersteld. Deze 

behandeling wordt afgesloten 
met een heerlijke bodycrème. 

60 min

€ 73,-
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BODY
TREATMENTS

3 ALGAE MARINE TREATMENT 
EXPRESS MARINE DRAINING 

TREATMENT

EXPRESS MARINE SLIMMING 
TREATMENT

COLD CREAM MARINE BODY 
TREATMENT

HIGH PRECIOUS BODY 
SHAPING TREATMENT

Lichaamsbehandeling met 
een peeling, dode zee pakking 
en ter afsluiting een heerlijke 
ontspanningsmassage van de 

gehele achterkant.

75 min

€ 79,-

MARINE PRELUDE TREATMENT

Waan u zelf in een oase van rust en 
maak uw wellness beleving compleet 
met een body treatment. Grand Hotel 
Amrâth Kurhaus biedt u een breed 
scala aan verzorgende en ontspannen 
behandelingen; een traktatie voor uw 
lichaam!

Onmiddellijk comfort voor zware 
en vermoeide benen. De benen 

voelen na de behandeling licht en 
koel aan.

FRIGI THALGO

45 min

€ 55,- 



Een voedende cold cream 
lichaamsbehandeling inclusief 

beenbehandeling tegen 
opgezwollen en vermoeide 

benen. De behandeling wordt 
afgesloten met een ontspannen 

gezichtsbehandeling.

70 min

€ 96,- 

Een voedende cold cream pakking 
inclusief beenbehandeling tegen 

opgezwollen en vermoeide benen. 
Ontspan daarna tijdens een 

heerlijke gezichtsbehandeling. 
Als afsluiting van de behandeling 
worden uw nagels van handen of 
voeten gelakt met een kleur naar 

keuze.

85 min

€ 108,- 

ZWANGERSCHAPSBEHANDELING 
DELUXE

Deze lichaamsbehandelingen zijn geschikt vanaf de 4e 
tot en met de 9e maand van de zwangerschap.
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BODY SCRUBS
& WRAPS

17

ZWANGERSCHAPSBEHANDELING 
STANDAARD

Een scrub van exotisch zand, 
zeezout en kokos, gecombineerd 

met Monoi en Jojoba olie.

30 min

€ 55,-   

EXOTIC ISLAND BODY SCRUB

Een heerlijke combinatie van 
zeezout, cassonadesuiker en 
plantaardige etherische oliën.

30 min

€ 55,-

SWEET AND SAVORY 
BODY SCRUB

Body scrub en pakking met 
modder uit de Dode Zee. Rijk aan 
mineralen en sporenelementen.

30 min

€ 55,-

Een fijne lichaamspakking die de 
huid voedt, verzacht en herstelt.

30 min

€ 55,-

NATURAL MARINE MUD WRAP SILKY SMOOTH BODY WRAP

ZWANGERSCHAPS
BEHANDELINGEN

30 min

€ 55,-

PINK SAND SCRUB

Deze roze scrub met een subtiele 
geur, exfolieert de huid op milde wijze 

en het reinigt tegelijkertijd.
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Reiniging, peeling, masker, 
drukpuntenmassage, ampul en 
afsluitende dagverzorging. Voor 

de doffe en vermoeide huid.

30 min

€ 43,-   

Reiniging, peeling, masker, 
ampul, massage en afsluitende 

dagverzorging. Voor de vochtarme, 
gecombineerde, vette of gevoelige 

huid*

60 min

€ 79,-   
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FACIALS
ANTI-AGE

Reiniging, peeling, 
bindweefselmassage en 

behandeling met verschillende 
spiruline boost producten (serum, 

vliesmasker en crème).

Reiniging, peeling, 
bindweefselmassage en 

behandeling met verschillende 
hyalu-pro collagène producten 

(serum, masker en crème).

Reiniging, peeling, 
bindweefselmassage en 

behandeling met verschillende 
silicium producten (serum, 

masker en crème).

Reiniging, peeling, 
bindweefselmassage en 

behandeling met verschillende 
regenererende peptides en anti- 

age producten (serum, 
masker en crème).

60 min

€ 85,-

75 min

€ 103,-

60 min

€ 91,-

90 min

€ 127,-

30-35 
jaar

35-40 
jaar

40-50 
jaar

50+

FACIALS
SKIN HEALTHSPIRULINE BOOST RITUAL HYALU-PRO COLLAGÈNE RITUAL

SILICIUM SUPER LIFT RITUAL EXEPTION MARINE RITUAL

ILLUMINATING RADIANCE FACIAL HEART OF THE OCEAN FACIAL

De anti-age facials zijn gericht op 
de speciale behoeften van de ouder 
wordende huid in verschillende 
leeftijdscategorieën. Onze anti-
age behandelingen werken 
hydraterend, versterkend en liftend 
voor de huid en pakken rimpels 
aan door gebruik van hoogwaardige 
Thalgo producten. Uw huid voelt als 
herboren!

Met onze facials gericht op 
huidverbetering krijgt uw gezicht 
alle aandacht die het nodig heeft. 
De uitgebreide verzorging zal uw 

huid herstellen en weer in balans 
brengen. Na een behandeling 
zal uw gezichtshuid zacht en 

gezond aanvoelen en bent u weer 
ontspannen en opgeladen.

*De schoonheidsspecialiste kijkt ter 
plekke naar uw huidtype en zal hier 

de behandeling op afstemmen
Deze behandeling is voor 

heren met een vermoeide en/
of doffe huid. De behandeling 

bestaat uit een reiniging, scrub, 
anti-vermoeidheidsmasker en 

afsluitende dagverzorging. 

EXPRESS ANTI FATIGUE
TREATMENT

€ 42,5035 min

Deze behandeling is voor heren 
met een droge en/of gevoelige 

huid. De behandeling bestaat uit 
een reiniging, scrub, masker, 

gezichtsmassage en afsluitende 
dagverzorging.

OCEAN RITUAL FOR MEN 

€ 73,5060 min



Verstevigende oogbehandeling 
met massage inclusief masker 
met anti-age eyepads voor het 

verminderen van zichtbare 
rimpels.

Verstevigende oogbehandeling 
met een peeling, gevolgd door 

een oogmassage inclusief 
masker met anti-age eye pads en 
serum voor het verminderen van 

zichtbare rimpels.

€ 36,5030 min

€ 24,-15 min

EYE
TREATMENTS

EYE TREATMENT STANDAARD

EYE TREATMENT DELUXE

20 21

Epileren
Epileren

Wenkbrauwen
Verven
Verven en epileren 

Wimpers
Verven

Wimpers en wenkbrauwen
Verven

WIMPERS EN WENKBRAUWEN

€ 25,-

€ 12,50
€ 29,-

€ 17,50

€ 22,50
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HAND TREATMENTS
MANICURE

Heerlijke handmassage met 
voedende handcrème.

DEEPLY NOURISHING 
HAND MASSAGE

20 min

€ 30,- 

O.P.I nagellakken bieden luxe en staan bekend 
om hun buitengewone samenstelling, fashionable 
kleuren en iconische namen. Ze bevatten veel 
kleurpigmenten, hebben een geweldige glans en 
blijven lang zitten!

O.P.I
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Handen en nagels reinigen en in 
model vijlen, nagelriemverzorging,  

nagels polijsten en een 
verzorgende handcrème.

Nagels reinigen en in model vijlen, 
nagelriemverzorging, scrubben van 

de handen, nagels polijsten, een 
hand en onderarm massage met 

verzorgende handcrème.

Nagels reinigen, vijlen en O.P.I 
GelColor (nagels lakken met 

gellak).

POLISH O.P.I. GELCOLOR

30 min

€ 35,40

MANICURE CLASSIC

20 min

€ 29,50

40 min

€ 51,- 

50 min

€ 63 

MANICURE DELUXE

35 min

€ 41,50

55 min

€ 61,- 

65 min

€ 75,- 

MANICURE CLASSIC INCLUSIEF 
LAKKEN MET INFINITE SHINE

MANICURE CLASSIC 
INCLUSIEF LAKKEN MET GELCOLOR

MANICURE DELUXE INCLUSIEF 
LAKKEN MET INFINITE SHINE

MANICURE DELUXE 
INCLUSIEF LAKKEN MET GELCOLOR

Nagels reinigen, vijlen en O.P.I
Infinite Shine color (nagels lakken

met nagellak)

POLISH O.P.I INFINITE SHINE

30 min

€ 23,50
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FOOT TREATMENTS
PEDICURE

Voetmassage met een voedende 
voetcrème. Deze massage 

zorgt voor de activering van de 
energiedoorstroming in het hele 

lichaam.

DEEPLY NOURISHING 
FOOT MASSAGE

20 min

€ 30,- 

O.P.I INFINITE SHINE - 
NAGELLAK MET GEL EFFECT
Een levendige, hoogglans nagellak met volle 
kleur en veel pigment. De Infinite Shine lak geeft 
een gel-achtig resultaat, dat 7 tot 10 dagen blijft 
zitten.

GELCOLOR BY O.P.I - AT THE SPEED OF LIGHT
Wekenlang perfect gelakte nagels op handen en 
voeten. Geeft versteviging aan de nagels met een 
natuurlijke look, zonder de natuurlijke nagel te 
beschadigen.

O.P.I
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Cosmetische pedicure. Nagels
reinigen en in model vijlen,

nagelriemverzorging, nagels
polijsten, verzorgende voetcrème.

Cosmetische Pedicure. Nagels
reinigen en in model vijlen,

nagelriemverzorging,
scrubben van de voeten, eelt

verwijderen, nagels polijsten, een 
voet- en onderbeenmassage met 

een verzorgende voetcrème.

Nagels reinigen, vijlen en O.P.I 
GelColor (nagels lakken met 

gellak).

POLISH O.P.I. GELCOLOR

30 min

€ 35,40

PEDICURE CLASSIC

25 min

€ 29,50

PEDICURE DELUXE

35 min

€ 41,50

40 min

€ 51,-

50 min

€ 63,-

55 min

€ 63,- 

65 min

€ 75,- 

PEDICURE CLASSIC INCLUSIEF 
LAKKEN MET INFINITE SHINE

PEDICURE CLASSIC 
INCLUSIEF LAKKEN MET GELCOLOR

PEDICURE DELUXE INCLUSIEF 
LAKKEN MET INFINITE SHINE

PEDICURE DELUXE 
INCLUSIEF LAKKEN MET GELCOLOR

Nagels reinigen, vijlen en O.P.I
Infinite Shine color (nagels lakken

met nagellak)

POLISH O.P.I INFINITE SHINE

30 min

€ 23,50
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SUPERIOR KAMERS (LAND- OF ZEEZICHT)
     20-25 m2

         2 personen
     Nespresso machine
     Bureau 

EXECUTIVE KAMERS (LAND- OF ZEEZICHT)
     25 m2

     2 personen
     Nespresso machine
     Bureau

2x Eenpersoonsbed
Gratis Wi-Fi
Kluis
Connecting kamers

2x Eenpersoonsbed
Gratis Wi-Fi
Kluis
Balkon

ONTSPANNEN
OVERNACHTEN

SUITES EN HOTELARRANGEMENTEN
Voor een extra luxe verblijf boekt u één van onze 
suites of een compleet verzorgd hotelarrangement. 
Informeer naar de mogelijkheden.

GRAND HOTEL 
AMRÂTH KURHAUS

LIGGING
Grand Hotel Amrâth Kurhaus is gelegen aan 
de boulevard van Scheveningen met prachtig 
uitzicht op de Noordzee. Het hotel biedt betaalde 
parkeergelegenheid op eigen terrein of in één van de 
nabijgelegen parkeergarages.

WELLNESS
De Kurhaus Spa & Beauty is aan de zeezijde van het 
hotel gelegen. Voor hotelgasten is de wellness met 
de sleutelkaart toegankelijk. Daggasten kunnen een 
toegangspas aan de receptie van het hotel verkrijgen.

KAMERS
Grand Hotel Amrâth Kurhaus heeft 270 kamers 
verdeeld over verschillende kamertypes. Een groot 
deel van de kamers biedt zeezicht en een balkon.
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Kosteloos annuleren van massages/behandelingen kan tot 24 uur voor aanvang, anders is Spa & Beauty genoodzaakt dit in rekening te brengen.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

GRAND HOTEL AMRÂTH KURHAUS | Gevers Deynootplein 30 2586 CK Den Haag |
+31(0)70 222 37 60 | www.amrathkurhaus.com | spa@amrathkurhaus.com

RESERVEER NU! 
+31(0)70 222 37 60

spa@amrathkurhaus.com


