
 

 

 

 

Pers informatie 

     

SpaDreams Nederland  

Dochteronderneming 

van reisorganisatie  

FIT Reisen 

FIT Gesellschaft für 

gesundes Reisen mbH 

Ferdinand-Happ-Str. 28 

D-60314 Frankfurt/Main  

 

Pers contact  

Martijn van Hulzen 

Tel.: +31 (0) 20 894 

3655 

 

E-Mail & Internet 

E-Mail:    pers@spadreams.nl 

Internet: www.spadreams.nl/pers 

 

Directieleden 

Claudia Wagner 

Jan Seifried 

Dr. Nils Asmussen 

 

 

SpaDreams zorgt met een wellness-adventskalender alvast voor een kerstgevoel 

Dagelijks heerlijke, bijzondere, toepasselijke Wellness cadeautjes met als 

hoofdprijs een verwenweekend in Duitsland!  

Frankfurt, 1. December 2015. Ook dit jaar telt de grootste 

reisorganisatie voor gezondheids- en wellnessreizen af 

naar kerst. Dit jaar met een wellness-adventskalender 

gevuld met nieuwe prijzen voor elke kalenderdag. 

SpaDreams heeft 24 toepasselijke cadeautjes rondom de 

thema’s wellness, gezondheid en reizen aan de kerstman 

doorgegeven. Deze cadeautjes bestaan onder andere uit verschillende ayurvedische 

verzorgingsproducten, onmisbare reis gadgets, een kerstboom en een nieuwe yogamat.   

De hoofdprijs van deze wellness-adventskalender maakt het meedoen erg interresant, want 

wie will er nou niet een compleet weekend in het welbekende Oversum Vital Resort ****s 

gelegen in Winterberg, Duitsland verblijven. Deze hoofdprijs komt inclusief met de door 

SpaDreams aangeboden extra’s zoals onbeperkt gebruik van het wellness- en 

saunalandschap tijdens het verblijf.  

Meedoen is gemakkelijk en leuk: tussen 1 en 24 december verstopt het SpaDreams team 

dagelijks kerstmutsen op de website van de reisorganisatie www.SpaDreams.nl en geef het 

juiste aantal kerstmutsen van die dag door. Verdere informatie en aanwijzingen over de 

pagina van de dag verkrijgen de kerstmuts-zoekers dagelijks op de Facebook pagina van 

SpaDreams Nederland.  

 

 

 

https://www.spadreams.nl/
https://www.facebook.com/spadreamsnl/
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Over SpaDreams  

SpaDreams werd in 2009 door de Duitse reisorganisatie FIT Reisen opgericht. FIT Reisen is 

de grootste organisator voor gezondheids- en wellnessreizen, met het hoofdkantoor in 

Frankfurt am Main. Met zijn hoogwaardig en veelzijdig aanbod, de goede prijs-

kwaliteitsverhouding en individuele  service heeft FIT Reisen niet alleen als marktleider in dit 

segment onderscheiden, maar werd het ook als innovatiefste organisator in de 

gezondheidstoerisme gekroond. In 2015 heeft SpaDreams exclusieve sales in China gestart. 

SpaDreams biedt deze aanbiedingen ook in het Italiaans, Zweeds en Spaans. Reeds 40 jaar 

staat FIT Reisen voor de combinatie van een gezonde vakantie en attractieve schoonheids- , 

fitness- en vrijetijds aanbiedingen. Op dit moment biedt FIT Reisen meer dan 3.500 

verschillende kuur-, gezondheids-, beauty-, ayurveda-, yoga- en wellnessreizen voor een 

perfecte droomvakantie; met meer dan 600 hotels en meer dan 400 bestemmingen in meer 

dan 50 landen.  

 

Deze en verdere persberichten, als ook extra informatie en fotomateriaal van SpaDreams vindt u via: 

https://www.spadreams.nl/pers/persberichten    

 

             Voor vragen of opmerkingen staat het SpaDreams service team voor u klaar:  

Stuur een e-mail naar pers@spadreams.nl of bel ons via: +31 (0) 20 894 3655 

 

Houdt u er rekening mee: Het fotomateriaal mag alleen in combinatie met reizen van SpaDreams en onder vermelding van het 

getoonde hotel gebruikt worden. Gebruik voor andere doeleinden mag alleen met vooraf aangevraagde toestemming en is 

eventueel met kosten verbonden. Het doorgeven of verkopen van het fotomateriaal aan derden is verboden. 

https://www.spadreams.nl/pers/persberichten
mailto:pers@spadreams.nl

