WATERPRET VOOR DAGGASTEN

ZWEMMEN VOOR IEDEREEN
Woont u in de omgeving van Hof van Saksen en wilt u een dag
zwemmen in onze Pool? Of wilt u regelmatig banen zwemmen?
U bent van harte welkom. Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar
bij de Receptie.
Tijdens schoolvakanties (Nederland, België en Duitsland) en
weekenden is de Pool wegens drukte alleen toegankelijk
voor resortgasten.
Wij adviseren u om voorafgaand aan uw bezoek altijd contact
op te nemen via 0592 - 24 59 59 voor meer informatie over de
vakantieperiodes en openingstijden. Het recreatiemeer is altijd
uitsluitend toegankelijk voor resortgasten.

Openingstijden Pool
De openingstijden van de
glijbanen kunnen afwijken van
de algemene openingstijden
Banen zwemmen
Aquamix
Fiftyﬁt
Onderwaterscooters

Dagelijks

09.00 - 21.00 uur
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Tijdens schoolvakanties (Nederland, België en Duitsland) kunnen de tijden afwijken.

Toegangsprijzen
Entree Pool

Kinderen 0 - 3 jaar gratis*
Kinderen 4 - 7 jaar 20,00 p.p. *
Vanaf 8 jaar
25,00 p.p. *
Banen zwemmen (los per keer)
5,00 p.p.
5-badenkaart banen zwemmen 22,50 p.p.
10-badenkaart banen zwemmen 45,00 p.p.
Aquamix (los per keer)
6,00 p.p.
5-badenkaart Aquamix
27,50 p.p.
10-badenkaart Aquamix
52,00 p.p.
Fiftyﬁt
6,00 p.p.
Onderwaterscooters
5,00 p.p.
* Toegang van kinderen onder 18 jaar is alleen onder begeleiding van een volwassene per 4 kinderen.

Veiligheid glijbanen
Natuurlijk willen we dat iedereen plezier kan beleven aan onze spectaculaire glijbanen. Uw veiligheid
en de veiligheid van uw kinderen is hierbij het belangrijkste. Voor alle glijbanen hanteren wij een
minimale lengte van 1,20 meter. De minimale leeftijd om te glijden van de Bombo en Presto is 8 jaar.
Er is geen minimale leeftijd om te glijden van de Intenso en de Saltato. Wel glijden kinderen onder
de 8 jaar altijd onder begeleiding van een volwassene. Voor de Bombo en Presto dient iedereen in
het bezit te zijn van zwemdiploma A. Wanneer u medische klachten, een lichamelijke beperking heeft
of zwanger bent is glijden niet toegestaan. In de glijbanen zijn lichteﬀecten aanwezig.

Aquamix
Houdt u ervan om lekker fanatiek te bewegen in het water?
En bent u 16 jaar of ouder? Geef u dan op voor Aquamix: een
fanatieke zwemactiviteit in het water onder muziekbegeleiding.
Aanmelden kan bij de Receptie of via telefoonnummer
0592 - 24 59 59.

Fiftyfit
Bent u 50 jaar of ouder en houdt u ervan om sportief bezig te zijn?
Tijdens deze sportieve activiteit worden alle spieren in het lichaam
gebruikt. Door samen fanatiek te sporten in het water houdt u uw
conditie op peil en het draagt bij aan een goede gezondheid.
Aanmelden kan bij de Receptie of via telefoonnummer 0592 - 24 59 59.

Onderwaterscooters
Een looping onder water of slalommen tussen gekleurde linten? Tijdens deze spannende watertocht
worden diverse parcoursen afgelegd. Aan het einde van de clinic is er gelegenheid om te freestylen.
Kortom, een activiteit vol spanning, avontuur en actie! Aanmelden kan bij de Receptie of via
telefoonnummer 0592 - 24 59 59. Wees tijdig aanwezig in verband met de start theorie.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Juli 2019.

Onze Pool maakt gebruik van verschillende milieuvriendelijke technieken, die voor u ook veel
voordelen hebben. Zo helpen wij het milieu, kunt u heerlijk baantjes trekken in het aangename
water en kunnen de kinderen onbezorgd en veilig spelen.

