
Hôtel Lyon Métropole: Opening van Spa Lyon Plage, het grootste stadskuuroord van 
Frankrijk 

- SPA LYON PLAGE 

- 8.000 m² wellness- en fitnessfaciliteiten  

- Opening: 17 januari 2022 

- Na 14 maanden werk wordt de Spa Lyon Plage van Hôtel Lyon Métropole **** het grootste 
stadskuuroord van Frankrijk 

LYON, Frankrijk, 26 januari 2022 /PRNewswire/ -- Eigenaar van het Hôtel Lyon Métropole ****, de 
Lyonnais en onafhankelijke hotelgroep Arteloge, heeft 7 miljoen euro geïnvesteerd in de 
uitbreiding van de Spa Lyon Plage, van het Hôtel Lyon Metropole ****. Met deze uitbreiding (van 
4.500 naar 8.000 m²) wil men zich gaan richten op het hogere segment en het aanbieden van 
nieuwe diensten om zijn klanten een exclusieve ervaring te bieden. 

Om de Multimedia News Release te bekijken, klikt u op:  
https://www.multivu.com/players/fr/9009251-hotel-lyon-metropole-ouverture-du-spa-lyon-plage/ 

De Spa Lyon Plage, die al bekend staat om zijn uitzonderlijke faciliteiten (binnenbad van 25 m, 
Olympisch buitenbad van 50 m, hydromassagebaan buiten, exclusieve Iyashi-ruimte, 
coachingruimtes, enz.), is uitgebreid met nieuwe ruimtes en technologisch hoogwaardige 
apparatuur die comfort en verfijning combineren. 

600 m² is gewijd aan wellness-voorzieningen met hamams, sauna's, sanariums, voetbaden, 
stalagmiet-ijsfontein, infraroodfauteuils... The Grotto, een mineraal en verfijnd zwembad van 200 
m², voorzien van watervallen, hydromassagestralen en bubbelbaden, maakt het watergebied 
compleet. 

Een nieuwe ruimte voor collectieve coaching, uitzonderlijk vanwege zijn afmetingen (8 m hoog, 
250 m2 vloeroppervlak), biedt de hele dag door tal van sportactiviteiten onder toezicht van door 
de staat gecertificeerde docenten: pilates, crosstraining, figuurcorrigerende oefeningen, yoga, 
swiss ball class, rekoefeningen, enz. Aan de ruimtes waarin cardiotraining en krachttraining wordt 
gegeven, de ruimte voor persoonlijke coaching en de bestaande outdoor tennisbaan zijn een 
nieuwe fietsruimte en twee badmintonbanen toegevoegd. 

Boven is een nieuwe ruimte van 450 m² volledig gewijd aan wellness- en beautybehandelingen. 
Klanten worden uitgenodigd om kenmerkende behandelingen van Spa Lyon Plage, Cinq 
Mondes-massages, behandelingen en rituelen, Shiseido-behandelingen en sinds 2022 LPG®-
gezichts- en lichaamsbehandelingen te ontdekken. 

Spa gereserveerd voor klanten van Hôtel Lyon Métropole**** (optionele toegang) en voor 
abonnees (beperkt aantal). 

Contact: relationspresse@arteloge.com 
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