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En hel badeferie
på én dag!

Side 1

For vandhunde
og legebørn

Køge Svømmeland byder velkommen til:
Stort 25 m bassin • Morskabsbassin med vandkanoner, legeredskaber og 29° varmt vand • Springbassin
med 1, 3 og 5 m samt klatrevæg • 60 m rutscheKøge Svømmeland er en moderne svømmehal
med masser af plads til at bade, svømme, lege,
hygge og more sig for både yngre og ældre legebørn.

bane • Modstrøms-kanal • Babybassin med 33° varmt
vand • Boblebad med 37° varmt vand • Saunaer •
Motionscenter • Café • Events

Vi byder nemlig på ubegrænset tid, højt til loftet,
dybt hos udspringerne, lavt hos børnene, lækkert i
caféen - og først og fremmest masser af svømmeland for børn og voksne i alle aldre.
Som en del af Køge Svømmeland har vi også et veludstyret og hyggeligt motions- og fitnesscenter med

Velkommen til det våde, sjove og sunde element!

Køge Svømmeland
Ølby Center 104
4600 Køge
Telefon: 56 67 27 70
Email: svommeland@koege.dk
www.svoemmeland.dk

aogj.dk | 12896

redskaber til både styrke- og konditionstræning.

Velkommen i det
våde element!
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Side 2

Vi har vandet og
meget andet!

Spring ud i det!
Køge Svømmeland byder på masser af mulig-

Køge Svømmeland er meget mere end en

heder for aktiviteter for børn og voksne i alle aldre.

traditionel svømmehal. Vi lægger både vand og
rum til skolesvømning, foreningernes undervisning,

Vi har et stort 25 m bassin med 6 baner og plads til

pensionistworkout i hele bassinet, vandaerobic,

både svømmere og plaskere. Vi har et sjovt børne-

dykning, og meget andet som du kan læse om på

bassin med forskellige dybder, vandkanoner, mod-

www.svoemmeland.dk

strømskanal og masser af legetøj og så er vandet
mindst 29° varmt. Og vi har et 4 m dybt springbas-

Derudover har vi stor succes med at afvikle mange

sin med 1, 3 og 5 m vipper samt den udfordrende

forskellige former for events. Vi holder børnefødsels-

Café Bassinkanten byder på lidt lækkert at spise

4,5 m høje klatrevæg.

dage med både badetid og fødselsdagsmad og tilby-

og drikke inspireret af Jumpfood-konceptet som

der polterabend’er, teambuilding og firmaevents. Brug
I et roligt hjørne har vi et dejligt babybassin med
33° varmt vand og et boblebad med 37° varmt vand

fantasien og kontakt os, når der skal planlægges.

er et sundere valg af mad i idrætslivet. Samtidig
med at du har mulighed for at nyde vandhundene
i svømmehallen.

og plads til 12-14 personer.
Trænger man til en anden form for motion
end svømmehal, så har Køge Svømmeland også
et motionscenter til både styrketræning og fedtforbrænding. Der er mulighed for at bestille en gratis
prøvetime. Som bruger har man adgang til resten
af svømmehallen.

