
hartelijk welkom in onze Sauna embricana.

om het verblijf van u en uw mede gasten zo aangenaam mogelijk te maken  

en iedereen te laten genieten van een dagje vakantie voor de ziel verzoeken wij u  

vriendelijk om de volgende regels in acht te nemen:

• Entree is alleen toegestaan met een geldig saunaband!

• Het gebruik van mobiele telefoons, foto- en filmcamera‘s is niet toegestaan!

•  Voorafgaand aan het betreden van het complex dient u zich te douchen.  
Ook na het gebruik van de warme ruimtes en na ieder toiletbezoek is  
douchen verplicht!

• Het dragen van badkleding is niet toegestaan!

•  Met uitzondering van de saunacabine‘s en het stoombad dient u overal  
een badjas of een badlaken dat het lichaam rondom bedekt te dragen!

•  In de droge ruimtes zoals sauna dient u op een grote handdoek plaats  
te nemen. Leg ook een handdoek onder uw voeten!

•  Badslippers mogen niet in de droge ruimtes worden gedragen.  
Laat ze voor de saunacabine of stoombad staan!

• Scheren, nagels knippen, haarverfen etc. is niet toegestaan!

•  Meebrengen en gebruik van peelinghandschoenen, borstels etc. is niet toegestaan!

•  Het consumeren van zelf meegebracht eten en drinken in ons saunacomplex 
wordt niet op prijs gesteld. Daarom verzoeken wij u hiervan af te zien!

•  In het gehele Asia gebouw wordt absolute rust zeer gewaardeerd! Het om- 
bladeren van kranten en boeken kan in de stille rustruimte zeer storend zijn!

•  Opgietingen worden alleen door eigen personeel gedaan. De aanwijzingen  
van onze medewerkers dienen te worden opgevolgd!

• Voordat u in het dompelbad of het zwembad gaat, dient u zich te douchen!

• Liefkozingen die verder gaan dan een kus worden niet getolereerd.

•  Tassen dient u in de daarvoor bestemde schappen te deponeren. Bij het niet in 
acht nemen van deze regel, is ons saunapersoneel bevoegd om de tassen in de 
schappen te zetten.

•  Ligstoelen mogen niet door middel van tassen, badlakens en dergelijke  
worden gereserveerd. Ook hier mogen onze saunamedewerkers deze  
voorwerpen in de schappen leggen!

ons saunapersoneel is aangewezen om maatregelingen te treffen  

wanneer u zich niet aan bovengenoemde regels houdt!

O n z E  s aunareg e l s .


