
In
fo

rm
at

ie
 e

n 
pr

ijz
en

Vrijdag & 
zaterdag geopend 

tot 24:00 uur



Harmonie beleven.  
Rust vinden. U goed voelen.
Direct bij de Lahn in Bad Ems vindt u een van de modernste en aantrekkelijk-
ste thermen in Duitsland. De Emser Therme bieden niet alleen veel ruimte voor 
wellness, activiteiten en ontspanning: met hun zachte kiezelsteenvormen, 
warme kleuren en geselecteerde natuurlijke materialen vormen ze ook een 
buitengewoon architectonisch hoogtepunt.
 

Emser Therme



De Emser Therme zijn gebaseerd op de vier  
principes van een optimale ontspanning: ze bieden 
bloedsomlooptraining door beweging, afwisse-
lend warm baden (bad en sauna), lichamelijke 
ontspanning in de vorm van wellnessbehandelin-
gen en mentale rust.

Beleef ontspanning op het hoogste niveau, op 
maar liefst 6600 m2 aan thermen, saunapark, 
wellnessgalerij en fitnesspanorama. Laat u culinair 
verwennen door de gezonde en verse keuken van 
ons restaurant Halberts.

Gezond baden

Harmonie beleven.  
Rust vinden. U goed voelen.
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Baddiversiteit 
In de Emser Therme herontdekt u het baden. Een groot thermaal bad, 
bubbelbad, bewegingsbad en een warm- en koudwaterbad nodigen 
uit tot duiken en zwemmen. Innovatieve attracties zoals zoutinhalatie 
met het befaamde Emser Salz®, het Sidroga®-kruidenstoombad, infra-
roodstoelen en het unieke regenveld ronden het aanbod binnen af.  
In de lounge met open haard en in de rustruimte kunt u eveneens bij 
een fantastisch uitzicht tot rust komen. 

Buiten zorgen het thermale buitenzwembad en het sportbad op elk 
moment van het jaar voor pure ontspanning. Daarnaast is de grote 
ligweide met rechtstreeks uitzicht op de Lahn dé perfecte plaats om 
tot rust te komen en te ontspannen in de buitenlucht.

ThermenLandschaft



ThermenLandschaft



Pure ontspanning
Relaxen en regenereren – ontspannen en uw batterij opladen – er eventjes 
tussenuit zijn. Het saunapark is de ideale plek voor uw welzijn. U hebt de keuze 
tussen een traditionele Finse sauna of zoutsauna, een sanarium met gematigde 
warmte, een sauna met uitzicht of een stoombad. Onze ontspanningsruimte, de 
gezellige open haard en de grote, ruime saunatuin met comfortabele ligstoelen 
nodigen u uit om te relaxen. Buiten in het saunapark kunt u bovendien gebruik-
maken van een textielvrij bewegingsbad met thermaal water. 

Een echt hoogtepunt is onze FlussSauna, waar de panoramasauna en klank-
sauna een prachtig uitzicht bieden over het Lahntal. De unieke sfeer wordt 
perfect afgerond met een gezellig loungeterras.

SaunaPark



SaunaPark
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Openingstijden
Dagelijks van 9:00 u tot 22:00 u,  
vrijdag en zaterdag tot 24:00 u.

Vroege zwemmers 
Maandag en donderdag van 9:00 u tot 
11:00 u verlengen we uw verblijf voor een  
uur gratis (dit geldt niet op feestdagen en  
in de kerstvakantie).

AfterWork-tarief 
Dinsdag en woensdag vanaf 19:00 u,  
2 uur betalen en tot sluitingstijd baden  
(dit geldt niet op feestdagen en in de  
kerstvakantie).

Entreeprijzen Thermengedeelte Thermengedeelte Thermengedeelte
  + saunapark kinderen  
    (tot 11 jaar)
2 uur € 13,00 € 17,00  € 7,80
3 uur € 16,00 € 20,00  € 9,60
4 uur € 19,00 € 23,00  € 11,40
Dagkaart € 23,00 € 27,00  € 13,80

De entreeprijs bevat de entree voor het thermengedeelte. Voor een bezoek aan het  
saunapark wordt een toeslag van € 4 berekend. De saunatoeslag kan ook later worden  
bijgeboekt. De toeslag bedraagt € 1 per gestarte 20 minuten.
Toegang voor kinderen jonger dan 16 jaar is alleen mogelijk onder constant toezicht  
van een volwassene.

Emser Therme



Verwend worden
Laat u verwennen door klassieke massages, wellness- of 
schoonheidsbehandelingen in de moderne, gezellige sfeer 
van onze thermen. Relax met een glas champagne in ons luxe 
bad of droom weg bij een verzorgende behandeling op een 
waterzweefbed. Een ontspannende en reinigende Hamam- 
ceremonie brengt uw lichaam, geest en ziel weer in  
harmonie.

Cadeaubonnen kunt u 
ook bestellen in de 

onlineshop via 
www.emser-therme.de/shop

en meteen afdrukken.

WellnessGalerie
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Wellnessarrangement  
voor 1 persoon

Aroma-arrangement € 41,00 
3 uur thermen & sauna, massage met aromaolie (20 min.) 

Vitaliteitsarrangement € 52,00 
3 uur thermen & sauna, rugmassage (20 min.),  
wellness-salade in ons restaurant Halberts

Ladies Day  € 72,00 
Dagkaart thermen & sauna, schoonheidsbehandeling  
frisheidskick (25 min.), massage met aromaolie (20 min.) 

Reservering
Voor behandelingen in de wellnessgalerij moet u een afspraak 
maken. Wellnessbehandelingen kunnen worden geboekt vanaf 
16 jaar. De afspraken zijn bindend en kunnen uiterlijk 24 uur 
voor de behandeling kosteloos worden omgeboekt. Latere 
annuleringen worden echter 100% in rekening gebracht.  
Ons adviesteam staat van 9:00 u tot 19:00 voor u klaar.   
Tel.: +49 (0)2603 9790-31,  
e-mail: beratung@emser-therme.de 
online reservering: www.emser-therme.de/shop

Alle tijden kunnen enigszins afwijken. Individuele behandelin-
gen vanaf 20 minuten worden gecrediteerd op uw tijdsaccount. 
Meld u zich 5 minuten voor de behandeling bij de receptie van 
de wellnessgalerij (1e verdieping). Droog u goed af voor u de 
wellnessgalerij betreedt.

WellnessGalerie



Wellnessarrangement voor 2 personen

Vriendinnendag    € 49,00 
(Kan ook voor meerdere personen worden  
geboekt, prijs per persoon) 
4 uur thermen & sauna, een behandeling op het  
waterzweefbed (30 min.), 1 glas champagne  
per persoon

Luxe arrangement  € 65,00  
2 x 2 uur thermen & sauna, luxe bad  
met rozenolie voor 2 personen (30 min.)

Tijd voor twee  € 84,00  
2 x 4 uur thermen & sauna,  
2 ontspannende wellnessmassages (20 min.),  
2 glazen vruchten- of groentesap

Honeymoon Day € 169,00  
Een romantische dag samen. Hét ideale cadeau voor  
een trouwdag en andere speciale gelegenheden.  
2 dagkaarten thermen & sauna, het gebruik van 2 badjassen,  
2 wellnessmassages (20 min.), Romeo & Julia-bad in het  
luxe bad voor 2 personen (30 min.), 3-gangenmenu in ons  
restaurant Halberts

Feel-good-arrangement € 199,00 
2 dagkaarten thermen & sauna, het gebruik van  
2 badjassen, 2 antistressmassages (20 min.),  
2 wellnessvoetmassages (45 min.), 3-gangenmenu  
incl. 1 grote fles water in ons restaurant Halberts

WellnessGalerie



 

Klassieke massages
Volledige lichaamsmassage 50 min.  € 49,00
Detox-massage 50 min.  € 52,00 
(volledige lichaam)
Rugmassage 20 min.  € 24,00
Antistressmassage 20 min.  € 25,00
Schouder-/nekmassage 20 min.  € 22,00
Voetreflexologiemassage 35 min.  € 35,00

Wellnessmassages
Hot Stone 50 min.  € 62,00
Lomi Lomi Nui 45 min.  € 55,00 
(Hawaïaanse massage)
Abhyangha 50/75 min.  € 60,00/€ 86,00
Ayurvedische voetmassage 45 min.  € 39,00
Shiatsu 
deel van het lichaam 20 min.  € 26,00 
volledige lichaam 50 min.  € 58,00
Massage met aromaolie 20/50 min.  € 22,00/€ 52,00
Massage met aromastempels 50 min.  € 62,00 
volledige lichaam
Massage met aromakaarsen 50 min.  € 56,00 
volledige lichaam
Bamboemassage 
rug  20 min.  € 27,00 
achterzijde van het lichaam  35 min.  € 39,00 

Duomassage
Ons adviesteam geeft u graag informatie  
over welke massages samen met uw partner  
in één kamer mogelijk zijn. 

WellnessGalerie



Hamam
Zeepborstelmassage 30 min.  € 28,00  
incl. voorverwarmen
Zeepschuimmassage 45 min.  € 36,00  
incl. voorverwarmen
Olie-inwrijving van het lichaam 10 min. € 15,00 
in combinatie met een zeepmassage
Hamam-ceremonie incl. olie 70 min.  € 74,00
Hamam-ceremonie incl. olie 100 min.  € 89,00 
Zeepschuimmassage
Ceremonie voor twee 100 min.  € 138,00   
incl. voorverwarmen, zeepschuimmassage,  
peeling en olie-inwrijving van het lichaam
Hamam de Luxe voor twee  € 195,00  
2 dagkaarten thermen & sauna, het gebruik van 2 badjassen, 
Hamam-ceremonie voor twee (100 min.), 2 x risotto verde in ons 
restaurant Halberts, incl. een grote fles water

Luxe bad alleen/met twee    30 min.  € 23,00 /€ 35,00  
met een glas champagne 
– keizerbad met olie 
– Cleopatrabad met melk 
– oriëntaals bad met vijgenextract 
– vinobad met Chardonnay-wijn

Behandelingen op het waterzweefbed 
Cleopatra  30 min.  € 28,00 
Thalasso  30 min.  € 28,00 
Crystal 30 min.  € 28,00 
Vino 30 min.  € 28,00 
Duindoorn  30 min.  € 28,00 
For Men 30 min.  € 28,00 
als duobehandeling 30 min.  € 54,00

WellnessGalerie



De behandelingen worden met producten uit de 
cosmeticalijn “Babor” individueel afgestemd op de 
behoeften van uw huid.

Basic 50 min.  € 49,00  
- geschikt voor elk huidtype -
Anti-aging 80 min.  € 69,00 
- voor een volwassen en veeleisende huid - 
Classic 80 min.  € 59,00 
Behandeling incl. reiniging  
en wenkbrauwcorrectie 
- aangepast aan uw huidtype -
Frisheidskick  25 min.  € 25,00 
Reiniging en activerende massage 
- geschikt voor elk huidtype -
Hydro Power voor mannen 50 min.  € 55,00 
Gezichtsbehandeling incl.  
activerende gezichtsmassage 
- voor een gestreste mannelijke huid - 

Tijd voor een schoonheidsbehandeling

WellnessGalerie



Wellness voor uw handen 
Manicures, peeling, 35 min.  € 29,00 
kleine handmassage zonder nagellak
Manicures, peeling, 55 min. € 37,00 
kleine handmassage met nagellak
Voetverwenningsritueel 35 min.  € 30,00 
Voetbad, peeling, pakking, massage
Pedicure zonder nagellak  50 min.  € 37,00 
plus voetmassage
Pedicure met nagellak  50 min.  € 39,00
Extra voor uw ogen* telkens € 6,00 
Wimpers verven 
Wenkbrauwen corrigeren 
Wenkbrauwen verven 
*in combinatie met een behandeling

WellnessGalerie



Thermenrestaurant 
Halberts 
Optimale ontspanning gaat bij ons hand in hand met vers en lekker 
eten. Ons restaurant Halberts biedt smakelijke, gezonde en licht verteerbare 
gerechten: u vindt er een moderne, wellness-georiënteerde keuken met verse 
salades, groenten en regionale – aan het seizoen aangepaste – klassiekers en 
verrukkelijke desserts. Daarbij gebruiken we regionale producten van de hoogste 
kwaliteit. 

Een bijzonder hoogtepunt is ons grote zonneterras, waar u op warme dagen kunt 
genieten van een ijsje of een koel drankje.

Restaurant Halberts
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Restaurant Halberts
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Openingstijden: dagelijks van 9:00 u tot 22:00 u,  
vrijdag en zaterdag tot 24:00 u.  
Adviesteam: informatie, wellnessafspraken boeken, cadeaubonnen bestellen. 
Dagelijks van 9:00 u tot 19:00 u, tel. +49 (0)2603 9790-31
Onlineshop: dag en nacht cadeaubonnen bestellen en ze zelf afdrukken via  
www.emser-therme.de/shop.
Thermenshop: badartikelen, tijdschriften en verzorgingsproducten.  
Dagelijks van 9:00 u tot 19:00 u
Restaurant Halberts: verse, moderne keuken bij de ingangsruimte en  
in het thermengedeelte. In de zomer kunt u terecht op ons zonneterras.  
Dagelijks van 9:00 u tot 21:30 u, vrijdag en zaterdag tot 23:00 u
Parkeren: er zijn 2 parkeerplaatsen en 1 parkeergarage (in de HELIOS AOK-kliniek  
Bad Ems) beschikbaar.
Aankomst per trein: station Bad Ems West – 10 min. lopen
Aankomst per bus: halte Thermalbad

Emser Therme GmbH
Viktoriaallee 25
56130 Bad Ems
Telefoon +49 (0)2603 9790-0
info@emser-therme.de
www.emser-therme.de

Alle prijzen zijn geldig tot ze herroepen worden! Wijzigingen, fouten en drukfouten voorbehouden.


