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Bed & Breakfast         

Dit arrangement is een samenwerking tussen B&B La clé du Sud en Antares Wellness & Beauty Center 
 

Het arrangement omvat: 
 welkomstdrankje (streekbiertje of frisdrank) met chocoladeproevertjes 

 2 overnachtingen voor 2 personen in B&B La clé du Sud in een kamer naar keuze 
 2 x uitgebreid en gevarieerd ontbijt  
 ‘Hot Chocolate’ massage bij Antares , op wandelafstand (700m.) van onze B&B 

 doos ambachtelijke pralines van La clé du Sud Chocolates 
 keuze uit een artisanaal vervaardigd sieraad (in chocoladetinten) t.w.v. 15 €  

 van La clé du Sud Jewelry 
 tegoedbon Antares t.w.v. 25 €/2 pers. voor een volgende behandeling 

 

Kostprijs Chocolade-arrangement volgens kamertype : 
Vinum Regum  390 € / 2 nachten - 2 personen (bijkomende nacht(en) aan   80 €/n. 

Het verre Zuiden 390 € / 2 nachten - 2 personen (bijkomende nacht(en) aan   80 €/n. 
Terra di Siena  400 € / 2 nachten - 2 personen (bijkomende nacht(en) aan   90 €/n. 
Roussillon   415 € / 2 nachten - 2 personen (bijkomende nacht(en) aan 105 €/n. 

 
Hoe kan je dit Chocolade-arrangement boeken? 

Ga naar www.lacledusud.be , klik op ‘Boek Online’ en ‘Algemene beschikbaarheid’.  
Duid naast de data 2 nachten aan. Scroll naar Arrangementen, je kan dan de beschikbaar-
heid van de kamers bekijken en een keuze maken. Wij contacteren Antares om de behande-

ling in te passen in hun agenda. Wij bevestigen alles in een mail. 
Opgelet! Antares Wellness & Beauty Center is gesloten op zondag! Je kan wel in de B&B in-

checken op zondag om de behandeling b.v. op maandag te laten doorgaan. 

 

    Chocolade Arrangement  

 

     “Ontspannen met Chocolade” 

  

‘Hot Chocolate’ massage bij Antares 

Zoete verwennerij met chocolade 

Lichaamsscrub met honing en suiker 

Massage van het volledige lichaam met 

pure chocolade 

Een chocolade afsluitertje 

 

Optioneel: chocoladefondue  

25€/2 personen 

(vermelden bij reservatie) 

Lekker logeren in zuiderse sferen 

Antares Wellness 
Vennenstraat 19 

9820 Merelbeke-Bottelare 
Tel. 0473/43.37.35 

info@antareswellness.be 
www.antareswellness.be 
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