
 

 

Een dagje wellness op 2 november 2019 
 
Na het vorige bezoek aan “Wellnessresort Elysium” is er een 5+1 badenkaart gekocht. Hiermee kan 
er 6 keer een bezoek worden gebracht aan “Wellnessresort Elysium” en 5 keer een zusterorganisatie. 
Vandaag wederom een bezoekje aan “Wellnessresort Elysium”. 
 

 
 
Op vrijdag wordt de rugzak weer ingepakt met badjas, handdoeken, slippers, flesje water en de e-
ticket. Met het gezin ontbijten en tegen half tien op pad. De reis gaat gelukkig lekker snel, ondanks 
het mindere weer vandaag. In Bleiswijk aangekomen een parkeerplekje zoeken op de parkeerplaats 
bij “Wellnessresort Elysium”. Het was nog voor tien uur, maar de deur was al open. Er stonden al wat 
mensen te wachten bij de kleedkamer en er was een korte rij. Bij het inchecken kreeg ik de 
badenkaart en de vouchers. Tijdens het wachten was er een behoorlijke stortbui. 
 
Ik koos ook nu voor kleedruimte 1. De kant met lage nummers was redelijk druk en koos daarom een 
rustigere kant van de kleedruimte De locker was nummer 399. Ik deed de kleding uit en in de locker. 
De tas werd leeggehaald en de tas in de locker. Badjas, handdoek en flesje mee. Bij de kleedruimte is 
een toilet en grote doucheruimte, waarvan gebruik gemaakt werd. 
 
Het weer was iets beter, maar nog steeds was het licht aan het regenen. De eerste stop was de 
Kelosauna. Die had ik de vorige keer niet geprobeerd, dus die moest geprobeerd worden. Het is een 
grote sauna met banken op drie hoogten. De hoogste bank werd gekozen. Het was nog lekker rustig, 
dus kon ik lekker gaan liggen. Gedurende de saunagang was ik de hele tijd alleen. Na 15 minuten de 
sauna uit en naar de neveldouche toe. Even afkoelen. Daarna heen en weer door het dompelbad bij 
Kelosauna. Nu was ik echt goed afgekoeld. 
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Als bijkom momentje even lekker drijven in het zoutwaterbad. Ook hier nog lekker rustig dus ruimte 
zat. Met het hoofd op de kant en dan lekker drijven. Niet zo moeilijk in het zoute water. Ook nu 
regende het nog, wat een leuk effect had op het geluid met je oren onder water. Mijn badjas en 
handdoek gepakt en op naar het volgende rondje. 
 

 
 
Ook nu weer een “nieuwe” sauna, namelijk de Lavendelsauna. Deze sauna heeft banken op twee 
hoogten. Wederom rustig, dus lekker liggen op de hoogste bank. De temperatuur een stukje lager 
dan de Kelosauna, de geur van lavendel door de vele bosjes die aan het plafond hangen. Twee dames 
kwamen ook deze sauna in, waardoor ik dit keer niet alleen was. Na 15 de sauna uit en naar binnen. 
Daar naar het dompelbad met waterval. Na het dompelen even koud afdouchen. 
 

 
 
Het volgende saunarondje naar de Dennensauna. Hier waren reeds een aantal mensen aanwezig, 
maar ruimte genoeg om te gaan liggen. Ook deze sauna heeft banken op twee verschillende 
hoogten. Er was plaats op de hoogste bank. Wederom 15 minuten in de sauna en toen er weer uit. 
De badjas en handdoek werden weer meegenomen en weer naar binnen toe. Het afkoelen werd 
gedaan bij de douche van het Hamam. 
 

 
 
De vorige keer had ik staan kijken bij het Hamam, maar kon niet helemaal ontdekken hoe en wat hier 
de bedoeling was. Eerder was er bij de balie niemand aanwezig om het te vragen, dus ging ik maar op 
ontdekkingsreis. Handdoek en badjas in de gang opgehangen en de Hamamruimte in. Ik begon in het 
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Hamam stoombad. Een mooie blauw betegelde ruimte is Oosterse sferen. De ruimte was al aardig 
gevuld met stoom. Na een korte tijd trok dat op om daarna de ruimte wederom geheel te vullen. In 
het Hamambad werd even een periode gerlaxt. Een heerlijk warm bad. Om af te koelen even 
douchen bij het dompelbad binnen met de waterval en uiteraard ook weer het dompelbad in. 
Heerlijk om het water op je te laten kletteren. 
 

  
 
Bijkomen in het grote binnenzwembad en daarna in het Lagunabad. Een warm bad in de sfeer van de 
jungle. Een aantal watervallen zijn er om onder te kunnen zitten. 
 

 
 
Terug naar buiten, naar de hoek met de sauna’s met wat lagere temperaturen. Ik besloot om de 
Alpenkruidensauna toch eens te proberen. De vorige keer kreeg ik in het voorportaal niet het juiste 
gevoel, qua geur. Ik ging naar binnen en dat bleek eigenlijk best mee te vallen. In deze sauna zijn ook 
banken op twee verschillende hoogten. Ik koos wederom de hoogste bank en ging lekker liggen. Na 
15 minuten weer de sauna uit. Ik ging kijken bij het Zoutwaterbad om te relaxen, maar die was al 
aardig vol. 
 

 
 
Ik zag dat het één uur was en wilde nog een kwartiertje wat doen, voordat ik in de rij zou gaan staan 
voor de opgieting in de Kelosauna. Het bleek dat er al een enkeling stond, dus sloot ik aan om in 
ieder geval een plekje te hebben. Om half twee ging de opgieting van start. Met water en ijs 
gemengd met mint werd de luchtvochtigheid goed omhoog gebracht. Met diverse attributen werd 
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de warmte over iedereen gewapperd. In stapjes ging het iedere keer wat (voor het gevoel) warmer. 
De vijfde keer was aardig heet. Daarna naar buiten toe een rondje om de sauna lopen als eerste 
afkoeling. Daarna koelen onder de douches bij Kelosauna. Tot slot heen en weer in het dompelbad bij 
Kelosauna. 
 

  
 
Tijd om weer even te relaxen. In het Spiritueelbad was het niet erg druk, dus koos ik daar een plekje. 
Lekker op een ligbank in het bad. Heel toepasselijk begon het te regenen, alleen geluid dan. De sfeer 
was een beetje rimboe of jungle. Ook leuke geluidseffecten door onweer. 
 

 
 
Nog maar een saunarondje. Dit keer in de Berkensauna. Ook deze sauna heeft banken op twee 
hoogten. De bank op de tweede hoogte gekozen en relaxen maar. Na ruim 15 minuten weer de 
sauna uit en naar het dompelbad binnen. Douchen en daarna dompelen onder de waterval. 
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Wederom even relaxen in het Lagunabad. Er was een watervalletje vrij, dus het water lekker laten 
kletteren op m’n rug. Relaxen in het warme water. 
 

 
 
Als afsluiting nog even naar de Bamboe sauna. De koelste sauna die er is. Er is maar één hoogte. Niet 
druk, dus lekker liggen. Aan het eind van mijn sessie was het redelijk gevuld in de sauna. Na het 
rondje even afkoelen aan de buitenlucht. De temperatuur was voor het gevoel aardig gedaald, 
doordat er een aardig windje was opgestoken. 
 

 
 
Er was een eind gekomen aan dit dagje Wellness. Ik nam de spullen mee en ging terug naar de 
kleedruimte toe. Bij “mijn” kluisje nog even afdrogen, de spullen in de tas en aangekleed. Na het 
uitchecken naar de auto en terug naar huis. 
 
 Het volgende uitstapje is op 7 december 2019. 


