WELLNESS – INSPIRERET AF NATUREN
Hvis du trænger til at forkæle krop og sjæl og gøre noget ganske særligt for dig selv, bør du
besøge vores eksklusive vildmarkssauna og vulkanske dampbad, der byder på helt unikke
wellness-oplevelser.
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Både sauna og dampbad er elegant indrettet i et design inspireret af naturens kræfter og
materialer og med udgangspunkt i en nordisk wellness-tradition, der sætter fuld fokus på
afslapning, nydelse og velvære.
Flere gange dagligt tilbyder Frederikshavn Svømmehal saunagus i vores eksklusive vildmarkssauna. Saunagus er optimal afslapning og en oplevelse for alle sanser, der styrker dit
immunforsvar og giver øget velbefindende.
Se tidspunkterne for Saunagus på vores hjemmeside: www.svommehal.frederikshavn.dk
Et saunagus varer imellem 9 og 15 min. alt efter intensitet. Ønsker du at være med i denne
aktivitet skal du blot købe en GUS-billet til 10 kr. Billetten afleveres til gusmesteren før start.

Vandaktivitet
med instruktør
Mød op på et af vore
hold og oplev et af disse
spændende tilbud hvor
sundhed og fællesskab
er i fokus.

FORKÆL DIG SELV MED

Vandaerobic
og Skåneaerobic
Husk:

20,- kr. til skabet.
Du har nu mulighed for at købe
vores polet. Poletten hænger i
et praktisk vedhæng så den er
nem at sætte fast på tasken eller
i nøgleringen.
Så har du altid en mønt klar til skabet.
Du kan købe poletten i Cafe Hyggestunden
for 20 kr.

Parallelvej 8 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 88 00
www.svommehal.frederikshavn.dk

Vandaktivitet
med instruktør
Mød op på et af vore hold og oplev et af disse spændende tilbud
hvor såvel sundhed som fællesskab er i fokus.

Vandaerobic
SKOLEFERIE INFORMATION
I skolernes ferier tilbyder svømmehallen vandaerobic
med instruktør alle hverdage fra kl. 09:00 – 09:50.
Det koster kun en aktivitetsbillet til 10,- kr og kræver
ikke tilmelding, så mød op og vær med.

Har du lyst til at deltage i en sund og alsidig motionsform, så prøv at være med
på et af vore vandaerobichold. Vore veluddannede instruktører hjælper dig til at
få rørt muskler og led.
Øvelserne udføres til musik, hvor instruktørerne viser dig hvordan du skal
bevæge dig.
Morgenhold: Mandag til Fredag kl. 09:00 – 09:50
Eftermiddagshold: Onsdag kl. 17:30 – 18:20 ( dog ikke i skolernes ferier )
Tilmelding er ikke nødvendig. Du møder bare op i et af ovenstående tidsrum.
For at deltage skal du aflevere en aktivitetsbillet til instruktøren inden start.

Skåneaerobic i vand
Skåneaerobic henvender sig til dig som ikke kan deltage på samme niveau som
vore øvrige gæster som f.eks. genoptræning, sukkersygepatienter og gigtpatienter.
Mandag kl. 10:00 – 10:45 ( dog ikke i skolernes ferier )
Torsdag kl. 11:15 - 12:00 ( dog ikke i skolernes ferier )
Tilmelding er ikke nødvendig. Du møder bare op i et af ovenstående tidsrum.
For at deltage skal du aflevere en aktivitetsbillet til instruktøren inden start.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på telefon:
98 45 88 00.
Se mere på www.svommehal.frederikshavn.dk

