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Januari
15 - 31 Studenterbjudande
Köp ett värdekort på bad eller bad&relax och få 3 klipp på köpet! Gäller
endast mot uppvisande av giltig studentlegitimation.
15 Nyhet! Tjejkväll på relaxen från 16 år, 16.00 - 21.00
Denna kväll är relaxen öppen bara för tjejer från 16 år. Fina erbjudanden i
badshopen och sköna aufguss. Kvällens erbjudande från café Korallen:
Valfri sallad för 75 kr
19 Poolparty och tacofredag
Fredagens höjdpunkt! Party i äventyret med discomusik och härlig
ljussättning mellan kl. 17.00 - 19.00. Tacobuffén står uppdukad
från kl. 16.00 - 19.00. Varje fredag fram till och med mars.
28 Nyhet! Gästernas aufguss! Aufgussmarathon på relaxen
En heldag med bidrag från tävlingen skapa din egna aufguss. Mellan
11.00 - 17.00 kör vi aufguss varje halvtimme.

Februari
4 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.
5 Nyhet! Damkväll ”Från topp till tå”, 16.00 - 21.00
Denna kväll är relaxen öppen bara för damer! Vi kommer köra ett aufgussschema som bjuder på spabehandlingar för hela kroppen. Kvällens erbjudande
från café Korallen: Valfri sallad för 75 kr

5 - 11 Värdekortserbjudande
Köp värdekort 12 ggr och få 2 klipp på köpet. (värde 200 kr/320kr)
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)
15 och 22 ÖFK-dagar på relaxen
Vi laddar upp för matcherna med aufgussar dedikerade till våra ÖFK-hjältar
och som höjer stämningen inför avspark. Fotbollssnacks och fotbollssnack!
24 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 11.30 denna dag.
25 Vinterfrisk! Aufgussmarathon på relaxen
Mellan 11.00 - 17.00 kör vi aufguss varje halvtimme. Värme, kyla, peeling
och inpackning är några av upplevelserna i bastun denna dag.

Mars
2 Midnattsrelax, 21.00 - 01.00
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.
5 - 11 Sportlov
Wigglebridge, ankrace och poolparty varje dag!

5 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. Alla betalande barn med
vuxet sällskap betalar 70 kr utöver badpriset.
12 Jämtlandskväll på relaxen 16.00 - 21.00
Bad och bastu med inspiration från fjällen, skogen och sjöarna i Jämtland på
Storsjöbadets egna vis.
12 - 18 Halvårs- och årskortserbjudande
Köp årskort bad och få 5 entrébiljetter till relaxen. (värde 350kr)
Köp årskort bad&relax och få 2 entrébiljetter bad&relax. (värde 380kr)
Köp halvårskort bad och få 2 entrébiljetter till relaxen. (värde 140kr)
Köp halvårskort bad&relax och få 1 entrébiljett bad&relax. (värde 190kr)
17 Piratdag
Skepp o hoj pirater! Piratdag på badet med lekar, tävlingar och piratäventyr.
Törs du komma hit och utmana kapten Rödskägg och hans usla pirater?
För barn mellan 4-12 år.
19 Tjejkväll på relaxen från 16 år, 16.00 - 21.00
Denna kväll är relaxen öppen bara för tjejer från 16 år. Fina erbjudanden i
badshopen och sköna aufguss. Kvällens erbjudande från café Korallen:
Valfri sallad för 75 kr

April
2 Familjedag på relaxen, 10.00 - 18.00
Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans med
aufguss, bubbelpooler och upplevelseduschar.

2 - 8 Påsklov
Varför åka till fjälls och frysa? Hos oss får hela familjen njuta i värmen med
avkopplande bad. Vi har familjedagar på relaxen varje dag mellan kl.
10.00 - 16.00 med äggstra roliga aufguss för just barnen!
9 Damkväll ”Från topp till tå”, 16.00 - 21.00
Denna kväll är relaxen öppen bara för damer! Vi kommer köra ett aufgussschema som bjuder på spabehandlingar för hela kroppen. Kvällens erbjudande
från café Korallen: Valfri sallad för 75 kr
16 - 30 Studenterbjudande
Ta ledigt från studierna en stund och besök vår härliga relax! Just nu erbjuder
vi halva priset på bad&relax. Gäller tis-tors mot uppvisande av studentleg.
22 Vårfin! Aufgussmarathon på relaxen
Mellan 11.00 - 17.00 kör vi aufguss varje halvtimme. Värme, kyla, peeling och
inpackning är några av upplevelserna i bastun denna dag!

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.

5 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 11.30 denna dag.

a

6 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.
7 - 13 Rabatt i badshopen
Hela denna vecka är det 20%rabatt på hela sortimentet i badshopen!

Juni
16 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
Vuxensim för nybörjare Start vecka 2, onsdagar kl. 19.15 - 20.00
Crawlkurs för nybörjare Start vecka 11, onsdagar kl. 19.15 - 20.15
Aqua Start vecka 2, måndagar kl. 18.30 - 19.25
HLR kurser Hålls vid förfrågan, minst antal deltagare 6 st.
Mer information och anmälan till kurserna finns på vår hemsida

Alltid hos oss!
Taco och poolparty varje fredag fram till och med mars! 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 id kort/legitimation.
Boka relaxen eller hela badet? Mejla Mia, annamaria.persson@ostersund.se

