Priser:
Alm. indgang
Indgang med saunagus
Børn efter kl. 18.00

35 kr.
50 kr.
35 kr.

Derudover kan man købe:
Ansigtsbehandling
Massage
Hotstone/massage

200 kr.
200 kr.
200 kr.

Wellnessaften
i
Haslev Svømmehal

NB: Der er ikke wellness i juni, juli og august
Saunagus:
kl. 19.15, kl.20.00 og kl. 20.45:
Kan bestilles på forhånd ved indgangen i
svømmehallen, eller på telefon 56 20 45 70 i vores
åbningstid.
Alm. massage, hotstone massage og ansigtsbehandlinger:
Kl. 18.30, kl. 19.00, kl. 19.30, kl. 20.00, kl. 20.30 og
kl. 21.00:
Kan bestilles på forhånd ved indgangen i svømmehallen
eller på tlf. 56 20 45 70 i åbningstiderne.
Der betales direkte til massørerne på dagen

Haslev Svømmehal
Sofiendalsvej 42
4690 Haslev
tlf.: 56 20 45 70
svommehal@faxekommune.dk
01-01-2021
2020

Det foregår således, at man selv planlægger sin aften ud fra hvilke
ønsker man har.
Hvis man vil være sikker på at få plads til saunagus, massage eller
ansigtsbehandling, skal man booke i god tid.
Man kan også bare komme på selve aftenen og spørge i kassen, om
der er ledige tider.
Et eksempel på en vellykket wellnessaften i Haslev Svømmehal:
Ankommer kl. 19.00
Svømmer til kl. 19.45
Massage
kl. 20.00
Saunagus
kl. 20.45
Saunagus er en varm og behagelig oplevelse med æteriske olier.
Duft og varme fordeles i saunaen med et håndklæde af
Gusmesteren.
Det anbefales – at gravide og folk med hjerteproblemer/allagier –
undersøger ved egen læge – om det er forsvarligt at deltage.
Alm. massage er fysiurgisk massage, hvor massøren arbejder dybt i
væv og muskulatur - Hotstone er fysiurgisk massage og varme
lavasten som virker beroligende og afstressende.
Ansigtsbehandlinger og massage er en behandling med
renseprodukter efter din hudtype og afslappende massage.

Wellnessaften i
Haslev Svømmehal
Den første tirsdag i hver måned byder vi
gæsterne velkommen med stille musik og dæmpet
belysning i hallen samt frugt og isvand på bordene.

Vi tilbyder saunagus, almindelig fysiurgisk massage, hotstone
massage, ansigts behandlinger og ansigtsmassage.

