Jullovsprogram
Öppettider
Öppettider
Kassa/
reception

Öppettider
Bad

16 års
gräns
Relax sim

Öppettider
Gym

20/12 Måndag

13:00-19:00

13:00-18:00

18:00-20:00

06:00-21:00

21/12 Tisdag

16:00-18:00

16:00-20:00

06:00-08:00

06:00-21:00

22/12 Onsdag

14:00-19:00

14:00-19:00

23/12 Lilljulafton

11:00-14:00

11:00-15:00

06:00-08:00

06:00-16:00

24/12 Julafton

Stängt

Stängt

Stängt

Stängt

25/12 Juldagen

Stängt

Stängt

Stängt

Stängt

26/12 Annandag jul

11:00-14:00

11:00-15:00

09:00-16:00

27/12 Måndag

11:00-18:00

11:00-19:00

06:00-21:00

28/12 Tisdag

11:00-18:00

11:00-19:00

29/21 Onsdag

11:00-18:00

11:00-19:00

30/12 Torsdag

11:00-18:00

11:00-19:00

31/12 Nyårsafton

11:00-13:00

11:00-14:00

1/1 Nyårsdagen

Stängt

Stängt

Stängt

Stängt

2/1 Söndag

Stängt

Stängt

Stängt

Stängt

3/1 Måndag

11:00-18:00

11:00-19:00

4/1 Tisdag

11:00-18:00

11:00-19:00

11:00-14:00

11:00-15:00

09:00-16:00

6/1 Trettondag Jul

11:00-14:00

11:00-15:00

09:00-16:00

7/1 Fredag

14.00–16.30

14.00–17.30

06.00–18.00 *

8/1 Lördag

11:00-14:00

11:00-15:00

09:00-16:00

9/1 Söndag

11:00-14:00

11:00-15:00

09:00-16:00

Datum

5/1

Trettondag
Afton

06:00-21:00

06:00-08:00

06:00-21:00
06:00-21:00

06:00-08:00

06:00-21:00
09:00-14:00

06:00-21:00
06:00-08:00

09:00-17:00

* kl:06.00–14.00 finns det begränsad tillgång till omklädningsrum och dusch.
Med reservation för ändringar. Du ska vara 12 år fyllda och kunna simma 200 m för att få komma och bada själv.
Alla som går in ska betala bad entré och vara ombytta till badkläder.
Max 3 barn / badande vuxen. Det är du som vuxen som ansvarar för dina barn och ska ha dem under uppsikt under hela er vistelse.

Jullovsprogram
2021
14/12 & 16/12

19/12

Julvattengympa

Mermaid

18:15-19:00 Tisdag i varmvattenbassängen
18:30-19:15 Torsdag i 25:an
Kom och var med på en julinspirerad vattengympa!
Alla som har tomteluva på, får gympa gratis! (exl. 60 kr badentré)
Begränsat antal platser anmäl er via hemsidan

Vill du bli en sjöjungfru?
Söndag den 19/12 har som är
simkunnig och är 8-12 år möjlighet
att få prova på att simma som en
riktig sjöjungfru. Begränsat antal
platser anmäl er via hemsidan

29/12

Nyårs Spinn
16:30-17:15 På med nyårshatten nu kör vi årets sista spinn.
Begränsat antal platser anmäl er via hemsidan.

27/12, 29/12, 4/1

Juldisco i varmvattenbassängen
9/1

AQUA Float Yoga
08:15-09:00 Ett yoga pass balanserandes på en flytande matta i
stora bassängen. Begränsat antal platser anmäl er via hemsidan.
Fler pass finner du på bokning sidan.

Glöm inte boka ditt bad!
För att undvika trängsel och begränsa antal besökare till
Holjebadet kan du nu boka ditt bad i förväg.
Detta gäller helg och röda dagar.
Mer info finner du på länken.

https://holjebadet.brponline.se
Simborgarmärket
Simborgarmärket byter färg varje år. Glöm inte att simma 200m
varje år och testa din simkunnighet. Simborgarmärket har en lång
historia, det första märket togs 1934. Köps i kassan för 30 kr så
långt lagret räcker. 50% på gamla simborgarmärken fram till 31/12

Kommer vara någon gång mellan 12:00-14:00 beroende på hur
verksamheten ser ut. Detta för att bibehålla säkerheten för våra
badande. Vi startar julmusik och tänder discolampor.

28/12, 30/12, 5/1

Löparmattan
Löpparmattan kommer läggas i någon gång mellan 12:00-14:00
beroende på hur verksamheten ser ut. Detta för att bibehålla
säkerheten för våra badande.
För stora och små men du ska kunna ta dig upp på mattan själv,
samt kunna simma utan hjälpmedel i stora bassängen.

REA
30 % i badshopen gäller endast badkläder.
20/12 - 31/12-2021 byte och återköp gäller ej rea varor.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Relaxbad
Sista timmen varje vardag kommer vi att ha relaxbad för alla.
Vi släcker ner runt våra bassänger och gör det lite extra mysigt.

Med reservation för ändringar. Du ska vara 12 år fyllda och kunna simma 200 m för att få komma och bada själv.
Alla som går in ska betala bad entré och vara ombytta till badkläder.
Max 3 barn / badande vuxen. Det är du som vuxen som ansvarar för dina barn och ska ha dem under uppsikt under hela er vistelse.

