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.
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.

HVER FREDAG SÆTTER VI

Familien i Fokus

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
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KOM NED I FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL HER SÆTTER VI

Familien i Fokus
SOM NOGET NYT afholder Frederikshavn svømmehal FiF AFTEN
hver FREDAG FRA KL. 17.00 - 21.00. Den SIDSTE FREDAG i hver måned vil
dog være i UNGDOMMENS og MUSIKKEN TEGN. Her tager vi det bedste fra
de tidligere DISKOAFTENER hvor alle, uanset alder vil være velkomne.
Spring madlavning og opvasken over - den klarer vi.
Familieaften for alle aldre – hvor hygge er kodeordet..
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Familie wellness som bl.a. indeholder: Familie gus - dampbad - koldvandskar
- sauna - boblebænk - massagebrusere - massage dyser.
Vi vil have varierede aktiviteter – funballz, hamsterhjul, besøg af Nalle,
udspring fra plateau, forskellige konkurrencer, musik, leg i vand f.eks.
forhindringsbaner, store badedyr, bold spil.
INDGANGSBILLET TIL SVØMMEHALLEN:
Voksne 40,- kr.
Børn 20,- kr.

ØNSKER DU AT SPRINGE OVER MADLAVNINGEN OG OPVASKEN?
Køb da en af vore FAMILIEPAKKER som består af:
Indgangsbillet til svømmehallen
Gusbillet
Spisning i cafeen eller i svømmehallen
Voksne 99,- kr.

Børn u/ 16 år 49,- kr.

MAN KAN VÆLGE IMELLEM
Dagens ret (oplyses på svømmehallens Facebook side hver mandag)
Sandwich (Kylling/bacon - skinke/ost - æg/tun og rejer)
Salat (Kylling/bacon - æg/tun og rejer)

Ønskes spisning bedes dette forudbestilles - kontakt Cafe Hyggestunden på
tlf.: 98 43 85 23 senest torsdag kl. 12:00.

