Bad- och relaxkalender
Hösten 2017

www.storsjobadet.se | 063 - 14 31 79

September
Under september och oktober månad kan du vara med i en tävling ”skapa din
egen aufguss” I november presenteras vinnaren och priset är en badrock och
ett värdekort till bad/relax samt att aufgussen kommer på aufgusschemat.
Tävlingsformulär finns att hämta på relaxen.
3 Familjesöndag på relaxen, 10.00 - 18.00
Ta med era ungdomar till relaxen för en härlig dag tillsammans, med aufguss,
bubbelpooler och upplevelseduschar. Alla betalande barn med vuxet sällskap
betalar 70:- utöver badpriset.
4 - 10 Värdekortserbjudande
Köp värdekort 15 ggr och få 2 klipp på köpet. (värde 240kr/380kr)
9 Leklördag
Mellan kl. 12.00 - 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! Motionssim fram till kl. 11.30 denna dag.
17 Aufgussmarathon på relaxen, 11.00 - 17.00
Mellan 11.00 - 17.00 kör vi aufguss varje halvtimme. Värme, kyla, peeling och
inpackning är några av upplevelserna i bastun denna dag. Ladda med att dricka
mycket vatten för denna upplevelseresa!

Oktober
1 Familjesöndag på relaxen, 10.00 - 18.00
Ta med era ungdomar till relaxen för en härlig dag tillsammans, med aufguss,
bubbelpooler och upplevelseduschar. Alla betalande barn med vuxet sällskap
betalar 70:- utöver badpriset.

6 Poolparty, 17.00 - 19.30
Varje fredag fram till och med den 29 december kör vi poolparty med olika
teman! Nyhet för hösten är vår härliga chillhörna på stranden och våra fina
flamingos i vattnet!
6 Nyhet! Buffé med olika teman
Varje fredag fram till och med den 29 december har vi middagsbuffé i cafét
mellan kl. 16.00 - 19.00, vi varvar mellan olika teman!
9 Textilfrei på relaxen, 16.00 - 21.00. Sista gången!
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.
16 Damkväll på relaxen, 16.00 - 21.00
Denna kväll är relaxen öppen bara för damer! Prova höstens nya aufguss.
Fina erbjudanden från badshopen. Kvällens erbjudande från café Korallen:
Räksmörgås 79 kr
29 Aufgussmarathon på relaxen, 10.00 - 18.00
Mellan 11.00 - 17.00 kör vi aufguss varje halvtimme. Värme, kyla, peeling
och inpackning är några av upplevelserna i bastun denna dag. Ladda med att
dricka mycket vatten för denna upplevelseresa!
30 Familjedag på relaxen, 10.00 - 21.00
Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig dag tillsammans,
med aufguss, bubbelpooler och upplevelseduschar. Alla betalande barn med
vuxet sällskap betalar 70:- utöver badpriset.

30 okt - 5 nov Novemberlov!
Med bl.a. Wiggle bridge, Plumsaren, rutchbanerace och olika tävlingar. Kika
in på hemsidan för dagens aktivitet denna vecka!

November
4 Spökdisco och bollhav
Undervisningsbassängen blir ett stort badbollshav denna dag! Så kom och bada
och dansa bland spöken och gastar eller simma runt i vårt bollhav.
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. Alla betalande barn i vuxet
sällskap betalar 70:- utöver badpriset.
6 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
6 - 12 Årskortserbjudande
Köp årskort bad och få 5 entrébiljetter till relaxen. (värde 350kr)
Köp årskort bad&relax och få 2 entrèbiljetter bad&relax. (värde 380kr)
10 Saunayoga
Vi fortsätter med den populära saunayogan i 6 fredagar framåt! Vi håller till
i stugbastun på relaxen mellan kl. 10.15 - 10.45. Kostnad 50 kr utöver badoch relaxentrén. Anmälan görs via vår bokningssida på hemsidan.

11 Nyhet! Brunch på relaxen
Vi dukar upp en härlig brunch på relaxen mellan 10.30 - 13.00. Pris 150 kr.
19 Storsjöbadsmästerskap i aufguss
Kora Storsjöbadets aufgussmästare 2017! Personalen tävlar i klasserna fristil
och klassisk. Juryn består av bastugäster. Mer information kommer.
27 Finsk afton på relaxen, 16.00 - 21.00
Bad och bastu med inspiration från Finland! Björk, honung, tjära, torrborstning
och korvgrillning i bastun på Storsjöbadets egna vis.
28 nov - 3 dec Nyhet! Världscupvecka på relaxen
Alla aufguss är inspirerade av deltagarländerna i världscupen i skidskytte!
Ordinarie öppet- och aufgusstider.

December
1 Nyhet! Midnattsrelax
Upplev relaxen i fullmånens sken! Denna kväll är relaxen öppen extra länge
mellan 21.00 - 01.00, insläpp fram till 21.00. Övriga badet stänger som vanligt.
1 - 23 Storsjöbadets adventskalender
Nya erbjudanden varje dag!
2 - 3 Simtävling
Ägir ordnar simtävling hos oss denna helg vilket innebär begränsade
möjligheter för allmänheten att nyttja bassängerna. Mer information kommer.
9 Öppet hus på relaxen, 10.00 - 18.00
Välkommen in till vår fina relax och prova alla våra härliga upplevelser.
Gäller för alla betalande badgäster över 18 år. (Ord. pris 70 kr)

10 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. Alla betalande barn i vuxet
sällskap betalar 70:- utöver badpriset.
17 Julmarathon på relaxen, 11.00 - 17.00
Dagens aufgussmarathon går helt i julens tecken! Juliga upplevelser varje
halvtimme. Ladda inför detta med skumtomtar och mycket julmust!
30 Leklördag
Mellan kl. 12.00 - 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! Motionssim fram till kl. 11.30 denna dag.

Kurser
Simkurser för barn fr. 3 mån och uppåt Start vecka 34 och 42
Vuxensim för nybörjare Start vecka 34, onsdagar kl. 19.15 - 20.00
Crawlkurs för nybörjare Start vecka 42, 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 tisdagar och torsdagar från kl. 06.30. 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

