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Onze troeven

Klant

Relax

Natuur

Openingsuren

Een goede relatie met de klant is onze kern-
waarde. Wij willen dat u zich op uw gemak 
voelt zodat u maximaal kunt ontspannen in 
onze huiselijke en gezellige sfeer.

Bij ons ontsnapt u aan de dagelijkse stress. 
Wij waarderen een goede relatie met de klant 
en staan voor een persoonlijke behandeling.  

Geniet van een wandeling door ons eigen 
bosgedeelte, ontspan op onze zonneweide 
en aan de buitenbar of combineer je bezoek 
met een wandeling in de Kalmthoutse Heide. 

Maandag van 11.00 tot 22.00 uur
Dinsdag Gesloten
Woensdag van 11.00 tot 23.00 uur
Donderdag van 11.00 tot 23.00 uur
Vrijdag van 11.00 tot 23.00 uur
Zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur
Zondag van 12.00 tot 21.00 uur

www.sauna-espace.be

Putsesteenweg 52, 2920 Kalmthout



Onze verwarmde 
jacuzzi is een ideale 
manier om de spieren 
te masseren, gezel-
lig te babbelen en te 
ontspannen.

Rust uit met een 
lekker drankje aan de 
binnen- of buitenbar. 
Of  geniet van een 
hapje, lichte lunch of 
een lekker diner in 
onze bistro.

U kan heerlijk zonnen 
en wandelen in onze 
ruime tuin of ons eigen 
bosgedeelte dat grenst 
aan de Kalmthoutse 
Heide. 

Warm op in onze infra-
roodcabine, buitensau-
na, twee Finse sauna’s 
of Turks stoombad. 
Dagelijks zijn er gratis 
opgietsessies.

Ontspan in ons ver-
warmd binnenzwem-
bad en buitenzwem-
bad. Verfris je in onze 
douches of dompelbad 
of kom tot rust in ons 
verwarmd voetbad.

Kies uit een volledige 
lichaamsmassage, 
rug-schouders-nek-
hoofdmassage, hot 
stone massage of 
voetreflex.  

Espace
Familiesauna

Bistro en bar

Jacuzzi

Wandeltuin

Midden in de rust van de Kalmthoutse 
natuur ligt Familiesauna Espace. 

Uw plaats om te relaxen...

Geniet van een zorgeloos dagje sauna 
en laat ons team je in de watten leggen.

+32 3 644 14 15
info@sauna-espace.be

Onze faciliteiten

Massages

www.sauna-espace.be

Sauna’s

Zwembaden


