
 

 
 

 
 

Mijn naam is Harry Wieldraaijer.  Ik 

ben in 2002 begonnen met het 
behandelen van mensen die ‘niet lekker 

in hun vel’ zitten.  
Ik ben ingewijd in Reiki en Tantra, en 

heb verschillende opleidingen en 
workshops gedaan in binnen- en 

buitenland in vele vormen van 
massage, Cranio Sacraal therapie, 

(emotioneel)lichaamswerk, Tantra en 
Tantrische massage.  

Verder ga ik jaarlijks naar Azië om daar 
mijn vaardigheden te verbeteren en 

aanvullende technieken te leren. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Bel voor antwoorden op uw vragen of 

voor het maken van een afspraak met: 
 

 

Harry Wieldraaijer 
Berkenlaan 2A 

7611 AM  Aadorp 
 

 
Telefoon: 0546 493523 

Mobiel: 06 546 84709 
 

 
e-mail: harry@goldenwheels.nl 

Website: www.goldenwheels.nl 
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Massage & Sauna 

 
 

Heb je zin om in je eentje of samen met je 
partner of vrienden eens lekker te genieten 
van een sauna of massage? Of kies je er 

voor om zonder onbekenden om je heen 
van de sauna te kunnen genieten? 

Wij bieden u de combinatie van een 
knusse houtgestookte sauna en een 
heerlijke ontspanningsmassage in een 

heerlijk ontspannen sfeer. 
De temperatuur en de massages worden 

geheel aan jullie wensen aangepast. 
 
 

 
 

 
De combinatie van sauna en massage is 

ideaal om spanningen in het lichaam te 
verminderen. Door de warmte worden het 

spierweefsel soepel en zorgt er voor dat de 
massages een dieper effect hebben. En 

bovenal beleef je een heerlijke avond met 
hapjes en drankjes. Alles in een 
ongedwongen sfeer. 

 

 

 
 

 
Mogelijkheden 

 

 
 

 

Behandeling Totale tijd Prijs: 

Sauna & Massage 

voor 1 persoon (75 

Minuten) 

3 uur € 69,00 

Sauna & Massage 

voor 2 personen 

(alle twee 2 keer 

35 minuten 

massage) 

4 uur € 99,00 

Sauna, Massage & 

full body scrub 

voor 2 personen 

(alle twee 2 keer 

35 minuten 

massage) inclusief 

snacks en 2 

drankjes naar 

keuze 

4 uur € 129,00 

Privé sauna (1 tot 4 

personen) 

4 uur € 49,00 

 

Zie voor verdere mogelijkheden onze 

website.

 Sauna 
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