
Proberen. beleven. Genieten.

De Sauna Embricana in Emmerich am Rhein zal u verrassen. Een 

edel concept van moderne behaaglijkheid haalt u uit de sleur 

van alledag. Duidelijke vormen en levendige kleuren, voor-

treffelijke materialen en betoverende geuren, stemmingsvolle 

klanken en culinair genot strelen uw zintuigen en nemen u mee 

op een ontdekkingsreis naar een geheel nieuwe vorm van ont-

spanning.

In de Sauna Embricana kunt u de saunacultuur in al haar facet-

ten genieten: saunahutten van massief houten blokken bieden u 

even zoveel fascinerende en ontspannende saunabelevenissen 

als het stoombad uit fijnste keramiek. Stijlvol ingerichte rust-

ruimtes maken volledige ontspanning mogelijk en leiden u naar 

een wereld vol rust en welbehagen.

EEN DAG VAKANTIE 
VOOR UW ZIEL!

MAA®-SAUnA
110° C–120° C 

Buitensauna,
Houtvuur

Sointi®: 
De SAUnA voor 
Alle zintUiGen

80° C 

Buitensauna,  
klankceremoniën

event-SAUnA
90° C–100° C 

Buitensauna,  
afwisselende opgietingen

rUUSU®-SAUnA
70° C–80° C 

Binnensauna, 15 % lucht-
vochtigheid, rozengeur 

vAlo®-bAD
60° C 

Binnensauna, 40 % lucht-
vochtigheid, lichteffecten

KerAMiSCH 
StooMbAD

55° C 

Binnensauna, 90% lucht-
vochtigheid, stoom

Een solarium, een gekwalificeerd massageaanbod en de 

saunagastronomie met culinaire lekkernijen maken uw 

ontspanningbelevenis compleet.

Een dag in de Sauna Embricana doet u de tijd en het leven 

van alledag vergeten. Hier heeft uw ziel vakantie.

Originele finse aardsauna met 
een oorspronkelijke sfeer. 

De sauna voor alle zintuigen 
met een edel ambiance en 
betoverende klanken.

Ruime en uiterst moderne 
opgietsauna met boeiende 
thema‘s door etherische 
olien.

De rozenkwarts als blik- 
vanger in de aromasauna met 
etherische olien uit de blade-
ren van de rozenbloesem.

Warmeluchtbad met  
hoge luchtvochtigheid en 
een van kleur veranderende  
sterrenhemel

Stoombad in zachte kleuren 
voor het verwennen van uw 
ademwegen.



ONTDEKKEN. 
GENIETEN.

eMbriCAnA Freizeit- und Sport GmbH
Nollenburger Weg 34 · 46446 Emmerich am Rhein · Telefoon +49 2822 91421-0

www.embricana.de

zo bereiKt UW onS:

Komend vanaf de A 3, afrit Emmerich, daarna B 220 richting 

Emmerich, bij de tweede verkeerslichtenkruising links af op de 

Nollenburger Weg.

Vanaf Kleef op de B 220 richting ś-Heerenberg gaande,na de 

Rijnbrug 2e verkeerslicht rechts af op de Nollenburger Weg.

oPeninGStiJDen:

Maandag – vrijdag 11.00 uur–23.00 uur

Zaterdag 11.00 uur–22.00 uur

Zon- en feestdagen 10.00 uur–21.00 uur

entreePriJzen:

Dagkaart volwassene Ma.-do. € 17,00 Vr.-zo. € 18,50

Dagkaart onder 18 jaar Ma.-do. € 15,00 Vr.-zo. € 16,00

Vergoeding van € 2 bij oponthoud van maximaal 3 uur.

Begin uw saunadag in dit bad 
met bijzondere lichteffecten.

Laat u verleiden door  
de geur van rozen.

Vertroetel uw ademwegen 
bij hoge luchtvochtigheid en 
aangename temperaturen.

Geniet van de sauna voor alle 
zintuigen met haar zachte 
klanken uit culturen van het 
verre-oosten.

Beleef en veelzijdig en inspi-
rerend saunaprogramma met 
boeiende opgietceremoniën.

Ontspan bij hoge  
temperaturen en  
gemoedelijk houtvuur.


