


CARBON SENSE

Midden in de stad Genk op de 5de verdieping van het unieke Carbon Hotel 
vind je een oase van rust en sereniteit. Een heerlijke plek om “quality time” 
door te brengen, waar je even kan ontsnappen aan je agenda of wegduiken 
uit de drukte en de stress van het dagelijkse leven.

In dit trendy kader van 700 m² inspirerend design nemen wij je mee op een 
zintuiglijke reis of laat je je door professioneel geschoolde handen behan-
delen tot je weer helemaal goed in je vel zit. Beleving & resultaat zijn onze 
focus. Dit ervaar je dankzij het exclusief wellnessgevoel waarin zowel totale 
ontspanning, de prikkeling van al je zintuigen en ook de resultaatgerichtheid 
van de behandelingen centraal staan. Hier gaat het om échte huidverbete-
ring, het evenwicht tussen lichaam & geest en de heilzame totaalbeleving van 
échte wellness.

Carbon Sense biedt alles wat je nodig hebt voor je beauty, health, wellness en 
voor je exclusief selfness moment.



RELAX
EXPERIENCE



BADHUIS

2 Finse sauna’s | Turks stoombad | hamam | scrubzone | ijsfontein |tropische belevingsdouche 
| voetbaden | snooze room & relaxzone | terras | Sense & taste...

Toegang incl. badlinnen      €29 p.p.
(badjas, slippers, grote en kleine handdoek)

Toegang incl. badlinnen voor hotelgasten   €25 p.p.



MASSAGES VOOR HEM & HAAR

Balinese massage   55 min. €95 
Swedish massage   55 min. €85
Lomi Lomi, Hawaiiaanse massage 55 min. €95
Romantische duo   120 min. €170
Een persoon in bad met rozenblaadjes terwijl 
de ander geniet van een massage.

Sportmassage    55 min. €95
Rug-, nek- en schoudermassage  30 min. €45
Volledige lichaamsmassage  55 min. €85
Hot candle massage   55 min. €95



REINIGINGSRITUEEL VOOR HEM & HAAR

Hamam bodyscrub          25 min. €35
Met Kessa handschoen en zwarte zeep.

Vitality bodyscrub          25 min. €35
Met alpenkruiden en Dode Zee zout.



ARRANGEMENTEN VOOR HEM & HAAR

Hamam authentic ritual      
Entree tot het badhuis incl. badlinnenpakket, scrub met Kessa handschoen en zwarte 
zeep, schuimmassage, Rassoul kleipakking en oliemassage (30 min.) 

Full sense experience
Entree tot het badhuis incl. badlinnenpakket, lichaamsmassage (60 min.), hamam scrub, 
gelaatsverzorging (60 min.), 3-gangendiner bij Restaurant Gusto.

Time for two
Entree tot het badhuis incl. badlinnenpakket, rug-, nek -en schoudermassage, gelaatsver-
zorging (60 min.)

 €150

 €269 

 

 €299 voor 2 personen



SKIN
EXPERIENCE



GELAATSVERZORGING VOOR HEM & HAAR

By Pascaud     
Wij maken de behandeling op maat van uw huidconditie en uw wensen. 
Wij stellen een werkzame behandeling samen met als doel het meest 
zichtbare resultaat te leveren.

Basis gelaatsverzorging     30 min. €49
Relaxerende gelaatsverzorging    60 min. €95
Intensieve gelaatsverzorging    90 min. €130



CADEAUBON

Wil jij iemand verrassen of eens goed in de watten leggen? Kies 
dan voor een van de cadeaubonnen van Carbon Sense. Vraag 
ernaar bij onze Guest Loving Hosts of bestel hem eenvoudig zelf 
via carbonsense.be. 





Europalaan 38 3600 Genk +32 (0)89 322 922 info@carbonsense.be


