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SPA SPORT HOTEL ZUIVER WINT REGIONALE WELLNESS
VERKIEZING 2014
De spa van Spa Sport Hotel ZUIVER heeft voor de vierde keer op rij de regionale Wellness
Verkiezing gewonnen. De ruim opgezette en luxe spa in Amsterdam liet tientallen andere
wellnesscentra in de provincie Noord-Holland achter zich. Zuiver strijdt nu op landelijk niveau
mee om de titel ‘Wellnesscentrum van het jaar’. Door je stem uit te brengen op één van de
provinciewinnaars maak je kans op mooie prijzen én steun je het goede doel!
Verdient de spa van Zuiver ook jouw stem?
Ben jij er net als de duizenden stemmers die Zuiver voor het vierde jaar op rij door de eerste ronde van
de Wellness Verkiezing hielpen van overtuigd dat Zuiver de titel ‘Wellnesscentrum van het jaar’
verdient? Ga dan naar www.wellnessverkiezing.nl en stem op Zuiver! Wie stemt, maakt kans op
prachtige prijzen en steunt daarnaast het goede doel: per stem wordt er 0,05 eurocent aan Pink Ribbon
gedoneerd. Hoge cijfers zijn welkom! Deze cijfers bepalen voor 50% de eindscore.
Let op: stemmen kan van 7 t/m 30 januari 2015.
Over Zuiver
Een gezonde geest in een gezond lichaam, oftewel een ‘zuiver leven’. Dat is waar Zuiver voor staat.
Alle facetten van de organisatie, samen Spa Sport Hotel ZUIVER, richten zich op een unieke wijze op
de belangrijkste pijlers hiervoor; rust, beweging en voeding. Van een ruim opgezette spa van maar
liefst 13.000 m2 tot uitstekende horecagelegenheden, een veelomvattend sportcenter, squash- en
tennisbanen, inspirerende vergaderzalen en comfortabele hotelkamers. Ontdek en combineer alle
wensbare faciliteiten tot een onvergetelijke belevenis op deze prachtige locatie aan het Amsterdamse
Bos in Amsterdam.
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Noot voor de redactie
Klik hier voor een foto (hoge resolutie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claire Leenders, afdeling Marketing, via
media@zuiveramsterdam.nl
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