Bad- och relaxkalender
Våren 2017

www.storsjobadet.se | 063 - 14 31 79

Januari
1 - 31 Studenterbjudande
Köp ett värdekort på bad eller bad&relax och få 3 klipp på köpet! Gäller
endast mot uppvisande av giltig studentlegitimation.
2 Familjedag på relaxen, 10.00 - 21.00
Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans
med aufguss, bubbelpooler och upplevelseduschar.
6 Poolpartyfredag, 17.00 - 20.00
Fredagens höjdpunkt i äventyret med discomusik och härlig ljussättning!
Varje fredag fram till och med mars.
21 Prova på Minisim (ca 2 - 4 år)
Emil leder en timmes vattenvanelekar för alla i UV-bassängen mellan
kl. 13.00 - 14.00. Ingen föranmälan krävs.
28 Isvak och isvett
Prova på hur det är att hamna i en isvak! Kl. 12.00 öppnar vi hoppbassängen
på uteområdet med en instruktör.
29 Nyhet! Gästernas aufguss
Upplev aufguss skapade av våra relaxgäster. Vinnaren från tävlingen
”skapa din egen aufguss” presenteras.

Februari
3 Nyhet! Tacofredag
Alla gillar texmex! Buffén står uppdukad mellan kl. 16.00 - 19.00.

5 Familjesöndag på relaxen, 10.00 - 18.00
Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig dag tillsammans med
aufguss, bubbelpooler och upplevelseduschar.
6 Damkväll på relaxen, 16.00 - 21.00
Denna kväll är relaxen öppen bara för damer! Fina erbjudanden från badshopen
och sköna aufguss. Kvällens erbjudande från café Korallen: Räksmörgås 79 kr
10 Tacofredag
Alla gillar texmex! Buffén står uppdukad mellan kl. 16.00 - 19.00.
14 Alla Hjärtans dag på relaxen
Denna dag går i romantikens tecken! Ni får prova på härliga aufguss, äta god
mat i skenet av levande ljus och njuta av en bar himmel i vår bubbelpool på
terassen.Entréavg: 280:-/2 pers. parbricka 150:-/2 pers. (boka senast 8 feb)
17 Tacofredag
Alla gillar texmex! Buffén står uppdukad mellan kl. 16.00 - 19.00.
26 Aufgussmarathon på relaxen, 11.00 - 17.00
Aufguss varje halvtimme. Värme, kyla, peeling och inpackning är några av
upplevelserna i bastun denna dag. Ladda med att dricka mycket vatten!
27 feb - 5 mars Värdekortserbjudande
Köp värdekort 15 ggr och få 2 klipp på köpet. (värde 240kr/380kr)

Mars
6 - 12 Sportlov
Wigglebridgen ligger ute mellan kl. 12.00 - 16.00. Längdsimning, den som simmar längst under lovet vinner badbiljetter, 10-13 år och 14-17 år.

6 Familjedag på relaxen, 10.00 - 21.00
Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans
med aufguss, bubbelpooler och upplevelseduschar.
13 Jämtlandskväll på relaxen, 16.00 - 21.00
Bad och bastu med inspiration från Jämtland på Storsjöbadets egna vis.
20 Aufgusshalvmarathon på relaxen, 16.00 - 21.00
Aufguss varje halvtimme. Värme, kyla, peeling och inpackning är några av
upplevelserna i bastun denna dag. Ladda med att dricka mycket vatten!
25 Nyhet! Leklördag
Mellan kl. 11.00 - 17.00 gör vi hela tävlingsbassängen till en lekpool med
massa roliga leksaker och spelar härlig musik! Simkunniga barn samt barn i
vuxet sällskap är välkomna! Inga motionsbanor denna dag.

April
2 Familjesöndag på relaxen, 10.00 - 18.00
Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans med
aufguss, bubbelpooler och upplevelseduschar.
3 Damkväll på relaxen, 16.00 - 21.00
Denna kväll är relaxen öppen bara för damer. Fina erbjudanden från badshopen
och sköna aufguss. Kvällens erbjudanden från café Korallen: Räksmörgås 79 kr.
17 - 23 Påsklov
Klättra i klätternätet som hänger uppe mellan kl. 12.00 - 16.00 eller måla
påskteckningar i barnlandskapet med chans att vinna badbiljetter.

17 Familjedag på relaxen, 10.00 - 21.00
Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans med
aufguss, bubbelpooler och upplevelseduschar.
29 Leklördag
Mellan kl. 11.00 - 17.00 gör vi hela tävlingsbassängen till en lekpool med
massa roliga leksaker och spelar härlig musik! Simkunniga barn samt barn i
vuxet sällskap är välkomna! Inga motionsbanor denna dag.
30 Aufgussmarathon på relaxen, 11.00 - 17.00
Aufguss varje halvtimme. Värme, kyla, peeling och inpackning är några av
upplevelserna i bastun denna dag. Ladda med att dricka mycket vatten!

Maj
1- 31 Halvårs- och årskortserbjudande
Du med årskort och halvårskort på relaxen; bjud med en vän på relaxen under
majmånad! Gäller 1 gång/kund, biljett hämtas i receptionen.
7 Familjesöndag på relaxen, 10.00 - 18.00
Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig dag tillsammans, med
aufguss, bubbelpooler, och upplevelseduschar.
15 Textilfrei på relaxen, 16.00 - 21.00
Gör som i Tyskland, basta och bada spritt språngande naken. Njut av sköna
aufguss och bad utan badkläder. Damer och herrar från 18 år är välkomna.
20 Bad- och båtvettsdag/Flytvästens dag
Vad ska man tänka på när man ska bada och hur ska man bete sig i en båt?
Genomgång av regler och uppvisning kl. 14.00.

22 - 28 Halvårs- och årskortserbjudande
Köp årskort bad och få 5 entrébiljetter till relaxen. (värde 350kr)
Köp årskort bad&relax och få 2 entrèbiljetter bad&relax. (värde 380kr)
Köp halvårskort bad och få 2 entrébiljetter till relaxen. (värde 140kr)
Köp halvårskort bad&relax och få 1 entrèbiljett bad&relax. (värde 190kr)

Juni
17 Utebadet öppnar!
Välkommen att besöka vårt uteområde med flera pooler, en volleybollplan,
Östersunds största lekställning och en glassbod!

Kurser
Simkurser för barn fr. 3 mån och uppåt Start vecka 2 och 11
Morgonaqua Start vecka 2, tisdagar kl. 06.30 - 07.15
Vuxensim för nybörjare Start vecka 2, onsdagar kl. 19.15 - 20.00
Crawlkurs för nybörjare Start vecka 11, onsdagar kl. 19.15 - 20.15
HLR kurser Hålls vid förfrågan, minst antal deltagare 6 st.
Mer information och anmälan till kurserna finns på vår hemsida!

Alltid hos oss!
Mysmorgon på torsdagar från kl. 06.00. Simma till lugn musik och tända ljus!
Morgonbad mån - tors kl. 06.00 - 08.30, 60 kr/vuxen och fri entré för ungdomar
under 18 år mot uppvisande av idkort/legitimation!
Boka relaxen eller hela badet? Mejla Mia, annamaria.persson@ostersund.se

