
Waterpret
voor daggasten



Waterpret voor iedereen
Een plons in het water, glijden van de glijbaan of ontspannen banen zwemmen.
Daggasten zijn van harte welkom in onze Pool. Haal je toegangsbewijs bij de 
receptie en geniet van een dag lang waterpret. 

Let op: tijdens Nederlandse, Belgische en Duitse schoolvakanties en in 
de weekenden is de Pool wegens drukte alleen toegankelijk voor resort-
gasten.  

Neem voor je bezoek contact met ons op via telefoonnummer 0592 - 24 59 59. 
Je krijgt de meest recente informatie over de vakantieperiodes en openings-
tijden. Het recreatiemeer is uitsluitend toegankelijk voor resortgasten. 

Openingstijden Pool  
Pool* Dagelijks 09.00 - 21.00 uur 

Banen zwemmen Op aanvraag   

Aquamix Op aanvraag

Fiftyfit Op aanvraag

Tijdens de Nederlandse, Belgische en Duitse schoolvakanties kunnen de tijden afwijken.
* De openingstijden van de glijbanen kunnen afwijken van de algemene openingstijden.

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.

* Toegang van kinderen onder 18 jaar is alleen onder begeleiding van 1 volwassene per 4 kinderen. 



Veilig van de glijbanen
Natuurlijk willen we dat iedereen plezier beleeft aan onze spectaculaire
glijbanen. De veiligheid van jou en jouw 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 Saltato. 
 Kinderen onder de 8 jaar glijden altijd onder begeleiding van een volwassene  
 en met zwemvleugels. 
• Voor de Bombo en Presto dient iedereen in het bezit te zijn van 
 zwemdiploma A.
• Wanneer je zwanger bent of medische of lichamelijke klachten hebt is
 glijden niet toegestaan. 
• In de glijbanen zijn lichteffecten aanwezig.

Aquamix
Lekker bewegen in het water. Aquamix is er voor iedereen vanaf 16 jaar. 
Het is een fanatieke zwemactiviteit in het water onder muziek begeleiding. 
Meld je aan via de receptie of door te bellen naar 0592 - 24 59 59. 

Fiftyfit
Fiftyfit is voor iedereen vanaf 50 jaar en graag sportief bezig is. Tijdens 
deze sportieve activiteit worden alle spieren in het lichaam gebruikt. 
Door samen fanatiek te sporten in het water houd je jouw conditie op peil. 
Ook draagt deze activiteit bij aan een goede gezondheid. Meld je aan via 
de receptie of door te bellen naar 0592 - 24 59 59.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. September 2022.


