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Van Milaan tor
Saint Tiopez cr.
Bali tot Koh S:i.
dit zijn de tien I

spa's.ter werelcl, 
-

eenJOllgef, III()t
en slanker 2013,



A la carte
verwennerij
in Vichy
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DE THERMALE SPA

VICHY
F'RANKRI.JK
Water staat in deze spa centraal. Vichy-
water - inderdaad, van het drinkuratertje

- welteverstaan. Een heel team aan nre-
disch specialisten staat klaar om progral'n-
nra's op maat te maken. En die gaan in
deze spa net even r,vat verder dan een

beetle poedelen in een zr,vembad gevuld
met verwarmd thermaal water. Treat-
ments: Nl lst verrven-arr't n gcn) er )tcr r zij r r

er volledige programrna's gericht op aË

va1len, detoxen en stressmanagelnent.
Aanr.rder: rnas:age door nicr twcc n'l.rar

vier handen die je hele lichaam masseren
lnet de lekkerste oliën. En dat al1es terrvijl
je lichaam rvordt bespr:enkeld door een

thermale douche var-r 35oC. Hemelsl Insi-
dertip: Zoals eerder gezegd, gaat nlen in
deze spa net even rvat verder dan in de

standaard-verwenspa. Een burn-or-rt, ec-
zeem of overspannen? Daar draait men
hier de hand niet voor onl. Prijs: À 1a

carte behandelingen vanaf €57. Contact:
Vichy Spa Hötel Les Cé1estins, www.vi-
chy-spa-hotel.com

DE HEALTH SPA

AT,ICANTE.,
SI'ANJtr
Gezondheid staat in deze spa voorop. En
daarom r,vordt hier - het is 's werelds eer-
ste nracrobiotische spa ooit - alleen het
lekkerste rnacrobiotische eten geserveerd.
Treatments: De programma's zijn een
aangename mix van traditionele oosterse
fi1osofieën en een westerse aanpak. En
dus boek je hier net zo makkelijk een
reiki- of shiatsumassage, als een verjon-
gende laserbehandeling. Eén ding is ze-
ker: voor welke richting je ook kiest, je
voe1t.le daarna tien jaarjonger. Een deel
van de opbrengsten van deze spa gaat
naar goede doelen gericht op arme kin-
deren in Zuid-Amerika. Insidertip: In
deze spa is het nog belangrijker dan
gervoonlijk om veel water te drinken.
Macrobiotische voeding is wat vezelrijker
dan je misschien Eewend bent, en heeft
wat meer hulp nodig om zich te kunnen
verplaatsen. Prijs: Dagprogramma vanaf
€350. Gontact: Sha 'Wel1ness Clinic.
www.shawellnessclinic.com
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Deze hemelse spa ligt op een var-r de

lxooiste plekken op aarde. Maar laat je
niet lfleiden door dc serene orrrgcvirrg.
Hier wordt hard gewerkt aan mentale en

lichamehjke gezondheid. Natuur-1ijk
hoort brj een tripje naar deze Baiinese spa

een rritvocrige ruàssàge.

Voor wie opbloeit van spirituele zaken is

de rradirioucle Balrnesc leirrigingscere-
nronie een nrusr. Het begint mct een on-
derdompeling in de heilige wateren van
de Tirta Empul Tampak Siring-tempe1.
Tot slot r,vord je gezegend door een pries*
ter van de tempel. Voor wie liever n'ret de

voetjes op de vloer b15ft zr.ln de dagelijkse
g ràt i s yo gal e s s e n e e n a a n ra d e r. i : :: r=- l r i,=." r. ! ir :r

Snel rvat pondjes verliezen? Ga voor de

raw naaltljden van Conro's restaurant
G1ow. Ze zijn heerh3k en de koks zijn niet
te beroerd on1 wat recepten met je te de-
len voor thui5. .:r.1;;: Massages vanaf €90.
i:+'::.=:::-.::: Corlo Shambhala. www.co-
moshambala.com
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DE AYI'RVEDISCHE SPA
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Deze spa bevindt zich aan de voet và1l i:
Himalayagebergte. Rust en een prachti.,
orngevir.rg dus. Er is keuze uit maar 1i.::
tachtig verschillende gezichts- en,.-
chaamsbehandelingen, yoga, detox -

een beetje hulp b5 gewichtsverlies. "irea:

i?i+E:is: De behandelingen zijn he1em,..

op maat; persoonlijke aandacht staat h-:"
hoog in het vaandel. Er wordt een mo. :

conrbinatie gemaakt van de ayurvedisc:.
(lndi.rse genceswijzc) en westerse à.lnf :.
Menu's r'vorclen speciaai afgestemd r
jouw- lichaamstype en persoonlljke u'e:
sen. Verlaatje deze spa, dan voeljeje ec-
a1s herboren. íi'i*idc:"tir: A1s je er to:
bent, ga dan voor een konink1i,..
Shirodhara-behandeling, de meest or-:-

spannende oliebehandeling die je or
zult nreemaken. Vooral een aanrai.-
voor slechte slapers. 

=:;'ij=: 
Ayurvedisc-.,

nlassàge vanaf €75. f;-:eq:Ëa*€: Ànanda -

the Himalayas, www.anandaspa.com



DE HOLISTISCHE SPA
KOH SÀN,I[ 1.
THAILAND
In het centrum van de Kamalaya_spa be_
vindt zich een grot waar monniken vroe_
ger kwamen om te mediteren. Dat spiri_
tuele vindje nog steeds terug in deze spa,
maar dan op een heel subtiele manier.
Treatments: Bijvoorbeeld het detoxpro_
gramma. Honger zul je niet lijden, en al_
les wordt positief en begripvol begeleid.
'Geen stress' is hier het credo. ZeLÍi met
in- en uitchecktrjden wordt flexibel om_
gegaan. lnsidertip: Gesprekken met
oud-monnik Rajesh leiden geheid tot
verhelderende inzichten. prijs: program_
ma's vanaf 3 dagen €560. Contactl Ka_
malaya, www.kamalaya.com

DE PRtVÉ-Spn
\{o\''TRtrt'X.
ZWTTE,RSLAI\,T)
Dit is het serieuzere werk op anti_aging_
gebied. Niet a11een een spa, rnaar een ook
een medische kliniek waar je je graag
onder behandeling laat nemen. Fitness,
dermatologie, cosmerische chirurgie,
(cosmetische) tandheelkunde, beautvbe_
handelingen en thalossotherapie koLen
hier samen en bieden een top-of-the-bill
verjongingskuur. Treatments: Sterren en
royalty's komen hier vooral voor de zoge_
heten celtherapie met Clp-extract.
Schrik niet: hierbij wordr men geïnjec_
teerd met jonge orgaancellen van scha_
pen. In theorie zouden deze injecties er_
voor zorgen dat verouderde cellen in je
lichaam piaatsmaken voor nieuwe, jonge
cellen.Je voeltje vitaler, jonger enje im*
muunsysteem kan niet meer stuk. Klinkt
te futuristisch om waar te zljn? Charlie
Chaplin, Prins Bernhard en Tina Turner
- to name a feut - zweerden bij deze aan_
pak. Maar ga ook gerust voor een van de
minder rigoureuze beautyprogramma,s.
lnsidertip: Een verjongingskuur in deze
spa duurt minimaal een week, en men
houdt hier a1les graag zo privé mogelijk.
Perfect alsje graag een weekje echt alleen
door wilt brengen. prijs: Verjongings-
kuur 6 dagen €20.000 (inclusiefmedisÀe
check-up, behandelingen en verblijf .

Weekendprogramma Q.aterdag en zon_
dag) vanaf €650. Contact: Clinique La
Prairie, www.laprairie.ch
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