
SPECIALE WEEKPROMOTIE 
BIJ RESERVATIE WELLNESS (2u & 2 pers)  
TIJDENS DE WEEK (tussen 10u en 17u),  

gratis verzorgingsproduct** van Dr. Kneipp 
 

** enkel producten in voorraad.  Deze actie is geldig in maart en april 2009 en zolang de voorraad strekt.  
De uitbater is gerechtigd de promo te annuleren of niet toe te staan. 

De promo is niet cumuleerbaar en is enkel van toepassing bij vertoning van deze bon of bij vermelding bij 
de reservatie.  Reservatie op : 050/35.34.88 of via info@lesbuttes.be. 

PRIVAAT WELLNESS CENTER IN HISTORISCH KADER 
 

OP EEN LEUKE MANIER PRIVAAT RELAXEN  

Nieuwsbrief van Wellness Les Buttes, Assebroek Brugge 
                               Editie 1, 2009 

Nieuws in Wellness Les Buttes 

Wellness Les Buttes bestaat nu ongeveer 1,5 jaar, en in dit kader hebben we de 
laatste maanden voor onze klanten een aantal nieuwe zaken geïntroduceerd teneinde 
beter en sneller te kunnen reageren op jullie vragen. 
1. Wellness Les Buttes heeft een Blogsite waarop we kortdurende acties kunnen 

publiceren, en waarop jullie ook interactief kunnen reageren. 
2. De cadeaubon van wellness les Buttes: een mooi geschenk voor iedere 

gelegenheid. Klick hier voor meer info over cadeaubon 

Promoties in Wellness Les Buttes 

Wellness Produkten in  Wellness Les Buttes 

Wellness Les Buttes heeft een samenwerking met Dr. Kneipp rond 
een specifiek gamma wellness en verzorgingsproducten. In onze 
webshop kan je deze producten bestellen. Tijdens uw bezoek aan 
ons center kunnen deze tevens aangekocht worden voor gebruik 
tijdens uw wellness kuur of om mee te nemen. Een pakket Dr. 
Kneipp producten is natuurlijk ook een ideaal geschenk, eventueel 
in combinatie met een cadeaucheque. 



Informatie over privaat wellness center Les Buttes 

Adres: Daverlostraat 164, 8310 Assebroek Brugge 

Telefoon: 050/35.34.88      Fax: 050/37.77.87 

Email: info@lesbuttes.be 

Website: www.lesbuttes.be 

Blogsite: http://wellnesslesbuttes.blogspot.com/ 

Rekening : Dexia 068-2127006-17  

Indien U deze nieuwsbrief en andere informatie over wellness les buttes niet meer wenst te ontvangen, gelieve een 
mailt te sturen op dit emailadres: uitschrijving wellness les buttes 

 
Verantwoordelijk uitgever: bvba jan demey—jan demey 


