
 

 

 
- Villages Nature® Paris -  

DÉ NIEUWE WELLNESSBESTEMMING 
 

Rust en ontspanning te midden van de natuur, vlak bij Parijs 
 
Een unieke omgeving vlak bij de Franse hoofdstad 
 
Als nieuwe weekendbestemming bij uitstek biedt Villages Nature® Paris gasten de ultieme 
verpozing voor, om te herontdekken wat écht belangrijk is. Met het hele gezin, onder 

vrienden of gezellig met z’n tweetjes … hier geeft de natuur het ritme aan in de cottages of 
appartementen langs het meer of in het hart van het bos. Wie op zoek is naar een geslaagd 
wellnessmoment kan terecht in de gloednieuwe Deep Nature© Spa van Villages Nature® Paris. 
 

Met beide voeten op de grond, maar met het hoofd in de wolken 
 
In het hart van Villages Nature® Paris, ver weg van de dagelijkse sleur, ligt een oase van 
rust verborgen, een bijzondere wereld waar harmonie en verfijning heerst … Welkom in 
de Deep Nature® Spa, het ultieme wellnessoord van Villages Nature® Paris. 
 
Dankzij de strakke lijnen, het gebruik van hout en de natuurlijke bouwelementen gaat de Deep 
Nature® Spa als geen ander op in de verkwikkende omgeving van de Aqualagon. Laat je 
onderdompelen in pure ontspanning, te beginnen bij de zoutcabine waar elk spoor van 
stress vervaagt. Een bezoek aan de hamam is perfect om te ontgiften en een verblijf in de 
Finse sauna prikkelt de bloedsomloop. 

 
Kom verder tot rust tijdens een van de vele gelaats- of lichaamsverzorgingen van Vinésime, 
cosmetica uit Bourgogne, op basis van pinot noir- en bessenextracten. Sluit af met een 
rustgevende of verkwikkende massagebehandeling, alleen of met z’n tweeën. 
 
Ook de kinderen hebben recht op een eigen wellnessmoment met de verzorgingsproducten 

van Nougatine, heerlijke cosmetica op natuurlijke basis. 
 
 
 
 



Een breed aanbod aan verzorging, een prikkeling voor alle zintuigen 
 
EEN 4 ELEMENTEN SIGNATURE VERZORGING – exclusief bij Villages Nature® Paris 
De signature verzorging met 4 elementen is een avontuur voor de zintuigen. Na een uur 

ontspannen in de zoutcabine bieden de hamam en sauna volmaakte rust, gevolgd door een 
scrub met bloemen (25 min.) en een body wrap (25 min.). Een massage op maat (50 min.) 
vervolmaakt het verwenmoment. 
100 min.: € 155 
 
VERKWIKKENDE GRAND CRU-MASSAGE 
De peeling met druivenpulp, -trossen en -
pitten komt recht uit de prestigieuze 
wijnkelders van Richebourg Grand Cru, 
zuivert de poriën en ontdoet de huid van 
toxines en onzuiverheden. In combinatie met 
een ontspannende massage met Sensuelle 
Volupté-olie neemt deze totaalverzorging 
alle spanningen weg, met een gladdere, 
lichtere en zachtere huid als resultaat. 
75 min.: € 160 

 RELAXATIEMASSAGE 
Een zinnenprikkelende massage voor een 
avontuur vol bijzondere geuren. Een 

geslaagde combinatie van druivenextract 
en bessenolie hydrateert en verzacht de 
huid. 
50 min.: € 110 

   
ONTDEKKINGSMASSAGE 

Vergeet alle zorgen en kom volledig tot rust 
tijdens deze krachtige massage die 
lichaam en geest ontspant. 
25 min.: € 60 // 50 min.: € 110 // 75 min.: € 150 

 ‘ORIGINAL’ MASSAGE 
Deze ontspannende massage met de 
zachte geur van kokosolie; een ware 
verjongingskuur.  
25 min.: € 60 // 50 min.: € 110 // 75 min.: € 150 

   

Een sfeervolle vakantiebestemming 

 
Villages Nature® Paris is een gloednieuwe bestemming voor duurzaam en milieuvriendelijk toerisme vlak 
bij Parijs, omringd door natuur. Op het programma: sport- en andere activiteiten in de 5 unieke werelden 
van Villages Nature® Paris: de Aqualagon, een van de grootste waterparken van Europa, de BelleVie 
Farm te midden van de dieren, het Forest of Legends waar iedereen zich Robinson Crusoë waant, de 
inspirerende en educatieve Extraordinary Gardens gebaseerd op de 4 elementen, en de restaurants en 
boetiekjes langs de Lakeside Promenade. En tot slot, accommodaties voor 2 tot 12 personen. 

 
PROMOTIES VOOR WELLNESSWEEKENDS BIJ VILLAGES NATURE® PARIS 

 

Vanaf € 864 € 559 voor het weekend van 2 tot 4 maart 2018 
 in een Cocoon VIP appartement voor 4 personen 

 

Vanaf € 937 € 655 voor het weekend van 2 tot 4 maart 2018  
in een Country Premium cottage voor 6 personen 

 

Vanaf € 1.804 € 1.534 voor het lang weekend van 27 april tot 1 mei 2018 in een 
Cocoon VIP cottage voor 2 personen 

 
  

PERSCONTACT 
Villages Nature® Paris 
Origami PR – Fabienne Smets – Lucia Sanchez 
fabienne@origami.be 
Lucia@origami.be 

INFORMATIE EN RESERVERINGEN 
www.villagesnature.com // 0 892 23 35 45 

Facebook: @VillagesNatureParis 
Twitter: @villagesnature 
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