För allas trevnad och säkerhet, hos oss…

Djupadalsbadet
Vattugatan 34,
692 31 Kumla

Telefon: 019-58 87 00
E-post: djupadalsbadet@kumla.se
djupadalsbadet.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel.

… följer vi de anvisningar som finns uppsatta.
… finns alltid livräddningsutbildad personal.
… arbetar både manlig och kvinnlig personal.
… ansvarar målsman för sina barns säkerhet.
... badar man med målsman om man inte fyllt
10 år eller inte är simkunnig.
… går vi i lugn takt.
… visar vi hänsyn och respekt för övriga gäster.
… använder vi endast badkläder
(minst badbyxor) och inga underkläder.
… ansvarar gäster för sina egna tillhörigheter.
… leker eller hänger vi inte på linorna i
motionsbadet.
… använder vi inte glasprodukter på
anläggningen.
… medtar vi inte alkoholhaltiga drycker till
anläggningen.
... har vi 14-års åldersgräns på gymmet.
... har vi 16-års åldersgräns på solarium.
... har vi 18-års åldersgräns på relaxen (ej söndagar)
Välkommen till en trevlig vistelse hos oss!

Bokning av aktiviteter
Följande aktiviteter kan bokas hos oss:
• Babysim
• Barnkalas
• Behandlingar
• Plaskis, vattenlek, simskola
• Solarium
• Vattengympa

Vissa aktiviteter har även drop-in samt att
utbudet av aktiviteter kan variera över tid.
Besök vår hemsida för aktuell information:
djupadalsbadet.se

Uthyrning av anläggningen

Kontakta oss för offert, telefon: 019-58 87 00.
• Barnkalasrummet
• Hela anläggningen
• Konferensrummet
• Relaxen
• Undervisningsbassängen

Gyminstruktioner

Kontakta oss för mer information och bokning.
Telefon: 019-58 86 73, eller besök vår hemsida:
djupadalsbadet.se

2017

Välkommen till
Djupadalsbadet
Ett modernt familjebad med
aktiviteter för alla.

Öppettider

Fritt inträde för barn 0-5 år (kalenderår).
Alla kort är personliga och kan inte delas med någon.

Äventyrsbad

Måndag: 09.00-20.30
Tisdag-fredag: 06.30-20.30
Lördag, söndag: 09.00-18.30

Mån-fre öppnar äventyrsbadet och relaxen kl. 10.00. Hela anläggningen
stänger på ovan utsatta tider. För avvikande öppettider se hemsidan.

Välkommen till Djupadalsbadet!
I vårt inomhusbad finns en äventyrsdel med
barnplask, två vattenrutschkanor, dykpool med
klättervägg, strömvirvelpool och bubbelpool. På
anläggningen finner du även en motionsbassäng
med åtta 25-metersbanor, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, gym, relax,
spa, vinterträdgård samt ett café med försäljning
av enklare maträtter och fika.
I anslutning till inomhusbadet ligger utomhusbadet, med flera tempererade bassänger, hopptorn, två vattenrutschkanor och stora gräsytor
att slänga ut handduken på.
För mer information om anläggningens alla delar besök:
djupadalsbadet.se eller ring på telefon: 019-58 87 00.
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På fredagar och lördagar har vi ofta hög beläggning på relaxen.
Vill du vara säker på att det inte är fullbokat så ring och boka din plats.

Barn 6-16 år (kalenderår)
60:Vuxen
90:Familj, 1 vuxen + 2 barn 6-16 år
150:Familj, 2 vuxna + 2 barn 6-16 år
240:Klippkort 12 ggr barn 6-16 år
500:Klippkort 12 ggr vuxen
900:Årskort barn 6-16 år*
1 500:Årskort vuxen*
2 400:Årskort familj*
2 400:-/vuxen
(minst 1 vuxen + 1 barn 6-16 år)
750:-/barn
Motionsbad
Barn 6-16 år (kalenderår)
30:Vuxen
60:Familj, 1 vuxen + 2 barn 6-16 år
90:Familj, 2 vuxna + 2 barn 6-16 år
150:Klippkort 12 ggr barn 6-16 år
300:Klippkort 12 ggr vuxen
600:Årskort barn 6-16 år*
900:Årskort vuxen*
1 800:Årskort familj*
1 800:-/vuxen
(minst 1 vuxen + 1 barn 6-16 år)
450:-/barn
Solarium (15 min.)

Lågpris
mån-fre
före kl. 14

40:70:110:180:400:700:-

1 800:-

30:40:70:110:-

400:-

1 200:-

45:-

* En depositionsavgift på 100:- tillkommer för armband.
**En depositionsavgift på 50:- tillkommer för kort.
På Familj 1 och Familj 2 ges 50% rabatt för barn 3 och fler.

Kalenderår = ett barn räknas som barn fr.o.m. det år som
barnet fyller 6 år t.o.m. det år barnet fyller 16 år.

Pris

Utomhusbad (sommar)
Barn 6-16 år (kalenderår)
Vuxen
Familj, 1 vuxen + 2 barn 6-16 år
Familj, 2 vuxna + 2 barn 6-16 år
Säsongskort barn 6-16 år**
Säsongskort vuxen**

30:40:70:110:300:400:-

Relax
Vuxen
Klippkort 12 ggr

Företagsgrupper avtalas separat

Gym
Engångsentré
Klippkort 12 ggr
Årskort*
Halvårskort*

Aquaträning
Engångsentré
Klippkort 12 ggr

Lågpris
mån-fre
före kl. 14

220:2 200:-

110:1 100:-

100:1 000:3 000:1 950:-

80:800:2 400:1 560:-

75:750:-

Allkort (relax, gym, motion, ute- och äventyrsbad)
Årskort*
4 500:-

Spa För priser på Ljuva stunder: djupadalsbadet.se, 019-58 87 00

Priserna kan ändras, se aktuella priser på djupadalsbadet.se. Vi tar
emot friskvårdscheckar/friskvårdskuponger samt säljer presentkort.
Lågpristaxa gäller ej på röda dagar.

