Zwemparadijs

All-inclusive arrangementen
Deze arrangementen zijn inclusief toegang zwem- en
saunaparadijs, een uur bowlen, onbeperkt drankjes
(huisassortiment), diverse snacks in de ‘De Bonte Brink’,
gebruik spelfaciliteiten en toegang tot de Kidsjungle.
volwassenen

6-uurs arrangement,

kids 4 t/m 12

€ 34,50

€ 17,-

€ 52,-

€ 26,-

€ 62,50

€ 31,50

inclusief lunch
7-uurs arrangement,
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inclusief dinerbuffet
9-uurs arrangement,
inclusief lunch- en
dinerbuffet
Kids t/m 3 jaar zijn gratis!

Kijk voor meer informatie over het
subtropisch zwem- en saunaparadijs op
www.debontewever.nl
of bel 0592-356000.

Vraag naar de voorwaarden.

Ouder- en kindlessen
De lessen vinden plaats in het doelgroepenbad met een
watertemperatuur van 33 ºC onder leiding van een ervaren
lesgever. In de kleedruimtes is een speciale baby- en
peuterkleedruimte met aankleedkussens aanwezig.
tarief

Los entree (1 volwassene en 1 baby)

€ 9,25

Toegang 8 keer (10 weken geldig, m.u.v. schoolvakanties)

€ 59,50

Toegang 30 keer (één jaar geldig)

€ 183,-

09.30 – 10.00 uur

2 – 4 jaar

10.00 – 10.30 uur

1 – 2 jaar

10.30 – 11.00 uur

6 weken – 1 jaar
Tip: Ben jij binnenkort jarig?
Vier dan je feestje samen met
je vriendjes en vriendinnetjes
bij De Bonte Wever.

Hoera
feestje!

(Prijs)wijzigingen voorbehouden.

De ouder- en kindlessen zijn op donderdag en zondag.

D e Bonte Wever | Assen
telefoon

•

0592-356 000

•

Stadsbr oek 17
e-mail

•

9405 BK Assen

info@debontewever.n l

www.debontewever.nl

www.debontewever.nl
/DEBONTEWEVER

Geniet van tropische sferen...

Eén tarief
voor alles!

In het subtropisch zwem- en saunaparadijs kunt u natuurlijk
lekker komen zwemmen. Maar naast het golfslagbad, de
wildwaterkreek en de glijbaan, valt er nog veel meer te beleven.
U kunt bijvoorbeeld baanzwemmen in het 25-meter bad (binnen

Koffie, thee en frisdranken zijn tijdens uw bezoek aan het zwem- en saunaparadijs inbegrepen,
evenals het gebruik van de lockers en alle faciliteiten (uitgezonderd de zonnebanken).

of buiten). De kids spetteren er lekker op los in het peuterbad.
Breng een bezoek aan de sauna- en rustruimte (gekleed)
die volledig in het teken staat van ontspanning: een Finse
sauna, een Kelosauna, warmtebanken, een Turks stoombad,
voetenbaden en een douchestraat. Goed voor lichaam en geest!
Aan het einde van de dag voelt u zich weer als herboren.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
Zater-, zon- en feestdagen

10.00 – 22.00 uur
10.00 – 21.00 uur

Vanaf 1 oktober tot 1 april zijn alle buitenbaden
vanaf 18.00 gesloten.

Dagbezoek

Voordeelkaarten
ma t/m vrij

za, zo en feest

Volwassenen

€ 9,50

€ 12,-

15x Badenkaart:

Kids 4 t/m 12 jaar

€ 7,25

€ 8,-

maandag t/m vrijdag

ouder- en kindlessen gegeven.
van de warmte op de zonnenbanken.

Van 14.00 – 19.00 uur.
Kids 4 t/m 12 jaar

tarief

€ 4,75

Babyzwemmen
Even lekker ontspannen met de kleine... Dagelijks van

terecht in het horeca restaurant.

maandag en vrijdag.

gezichts- of lichaamsbehandelingen!

Maximaal twee volwassenen per kind t/m 3 jaar

tarief p.p.

€ 6,75

Ieder extra kind van 4 t/m 12 jaar of volwassene betaalt de standaard entreeprijs.

het 25-meter bad (binnen of buiten).
Kijk voor een actueel overzicht van
baanzwemuren en aquasporten op
www.debontewever.nl

kids 4 t/m 12

€ 19,50

€ 14,50

€ 22,50

€ 12,50

Flincke uitgaanstip

€ 26,-

€ 14,-

Dappere uitgaanstip

€ 26,-

€ 14,-

Zwemmen + Brunchen
(alléén op zondag)

Kids t/m 3 jaar zijn gratis!
Vraag naar de voorwaarden.

Kinderfeestjes
Zwem je zot (duur: 2 uur)
Zwemmen, spelen, glijden en ravotten in het subtropisch

• Baantjes trekken tijdens baanzwemuren
of aquasporten en therapiezwemmen in

volwassenen

Frites + Snack

10.00 – 12.00 uur, tijdens schoolvakanties alléén mogelijk op

de stress en geniet van één van de

€ 101,75

De voordeelkaarten zijn één jaar geldig na uitgifte.

Zwemmen + Bowlen +

gezond broodje of een snack kunt u
• Schoonheidssalon. Zeg vaarwel tegen

€ 159,75

Combinatie arrangementen

• Even een kleurtje opdoen of genieten
• Voor een verfrissend drankje, een

€ 85,75

zaterdag, zondag en festdagen

Tijdens de schoolvakanties (m.u.v. de zomervakantie) wordt op doordeweekse dagen
(maandag t/m vrijdag) het weekendtarief gehanteerd. Op feestdagen wordt het
weekendtarief gehanteerd. Binnenkomst maandag t/m vrijdag na 19.30 uur: € 6,75 p.p.
(volwassenen) en € 5,- p.p. (kids 4 t/m 12 jaar).

Iedere vrijdagmiddag: Kindermiddag!
• Doelgroepenbad (33ºC). Hier wordt o.a.

kids 4 t/m 12

€ 121,-

15x Badenkaart:

Kids t/m 3 jaar zijn gratis!

Speciale actietarieven
Andere faciliteiten en activiteiten

volwassenen

Groepstarieven scholen
Voor scholen hanteren wij speciale tarieven. Hiervoor kunt

zwemparadijs.
All-in prijs

€ 9,25

u contact opnemen met de afdeling reserveringen door te
bellen met 0592-303 777.

Inclusief patat met kroket of frikandel en glas frisdrank of waterijsje. Dagelijks beschikbaar.
Meerprijs 11/2 uur extra zwemmen € 3,50 p.p. Vraag naar de voorwaarden.

