
 

 

Een dagje Wellness 4 januari 2020 
 
In de reeks Wellness bezoeken, is het vandaag tijd voor een bezoekje aan “SpaWeesp”. 
 
Op vrijdag wordt de rugzak weer ingepakt met badjas, handdoeken, slippers, bidon en de e-ticket. 
Iedereen is nog in z’n bedje, dus neem ik brood mee en ontbijten in de auto. Tegen negen op pad. 
Het is ook dit keer een stukje verder rijden. De reis gaat gelukkig lekker snel. In Weesp aangekomen 
een parkeerplekje zoeken op de parkeerplaats bij “SpaWeesp”. Het resort ligt in een mooi natuurlijke 
omgeving. 
 

 
 
Na het inchecken naar de kleedruimten. Ik had een sleutel meegekregen voor een locker. Die kan je 
zelf kiezen. Ik koos voor locker 23. De kleding uit en in de kast. De handdoek, flesje, slippers en 
badjas uit de tas en de tas ook in de kast. 
 
De kleedruimte uit en naar het toilet. Vervolgens het complex binnen. Hier een warme douche. Na 
het afdrogen de badjas aan en op naar buiten. De eerste sauna was de opgiet Kelosauna. De 
volledige 15 minuten zitten zweten. Om af te koelen naar binnen onder de douche en vervolgens in 
het dompelbad. 
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Relaxen in het zwembad. Je kan hier van binnen naar buiten zwemmen. Buiten uit het zwembad 
geklommen en een momentje in het whirlpool gezeten. 
 

  
 
De volgende ronde was in het stoombad bij het Hamam. Toen het stoom weer begon te pruttelen 
viel de stroom uit. De gasten in de stoomdouche gingen er uit, want het was aardig donker. Er was 
een algemene stroomstoring en de meeste voorzieningen waren uit. 
 

 
 
Buiten bij de opgiet Kelosauna was de verlichting even aan, maar ging snel daarna weer uit. De 
opgieting ging niet door. 
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Ondertussen was er geen mogelijkheid meer om in- of uit te checken. Alle computers lagen plat. De 
wachtende gasten mochten in het restaurant plaats nemen en kregen koffie of thee aangeboden. Na 
bijna twee uur wachten kregen alles gasten de keus naar huis te keren of te wachten op het her 
aansluiten van de stroom. Ik besloot naar huis te keren. Voor het ongemak kreeg iedereen een 
voucher voor een volgende keer. 
 

 
 
Terug naar de kleedruimte toe en daar rustig aangekleed en alle spullen ingepakt. Naar de balie om 
uit te checken en naar de auto toe. 
 
Mooie sauna, echter jammer van de stroomuitval. Een volgende keer hopelijk een langer verblijf. 
 
Het volgende uitstapje is op 1 februari 2020. 
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