
SVØMMEHAL
Til alle de legesyge har vi både vipper, rutsjebane, 

bølgebassin, 20 meter lang forhindringsbane, 25-meter-
bassin og et Pliskeplaske-område med en vanddybde på  

30 cm, legeredskaber og en sjov lille rutsjebane.
 

WELLNESS
Plej krop og sjæl og lad op i vores nye lækre udendørs 

wellnessområde med både spa og udendørsbassin, koldt 
vands bruser og 3 forskellige saunaer, infrarød-, bio- og  

den almindelige sauna.
 

BOWLING
Sjov underholdning for alle. 10 bowlingbaner,  
der kan bruges til hygge og sjov konkurrence.

HALLEN 
Mulighed for de populære indendørs sportsgrene - 

håndbold, badminton, fobold, volleyball, bordtennis etc.

FACI 
LITE 
TER LEGEPLADS

Et fantastisk udendørs samlingssted – brug kroppen, 
sæt tankerne i gang og lad pulsen komme op.

LEGEHJØRNE 
Vi har et krativt legehjørne der skaber  

gode oplevelser for flere aldersgrupper.

GRÆSBANER
Fodbold og kunstgræsbaner der bliver passet 

og plejet professionelt, så vi sikrer os, at de 
altid er klar, når de skal bruges.

FITNESS
Topmoderne træningscenter omgivet af 

professionelt personale.
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OVER 
NAT 
NING

SPORTEL
Her er der nem adgang til de mange aktivitetsmuligheder/

idrætsfaciliteter både ude og inde for alle aldre.

Meget mere end et sted at sove – her er der både det 
sjove, det spændende og det lærerige, og der summer af 

liv og aktivitet hver eneste dag, hele året rundt.

22 nyindrettede værelser i en enkel og funktionel stil.

MAD
Caféområdet er det centrale mødested i 

Sportium …. nyd en kold forfriskning og en bid 
mad, når aktiviteten er færdig eller måske en is 

efter svømmeturen.

Der er også mulighed for lækker forplejning, og 
for at blive forkælet af vores dygtige og kreative 

kok. Alt i højeste kvalitet og altid kombineret med 
en glad, original og engageret service.

Særlige behov vil vi gøre alt for at løse.
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 SPORTELLET TIL DIN 
NÆSTE OVERNATNING 

ELLER FERIE


