Kurbads tidsintervaller
			

Fra den 1. marts 2016
er Kurbads tidsintervaller:

			
mandag - fredag
			

kl. 10.30 - 12.30
kl. 12.30 - 14.30
kl. 14.30 - 16.30
kl. 16.30 - 18.30
kl. 18.30 - 20.30
weekends og helligdage
kl. 09.30 - 11.30
kl. 11.30 - 13.30
kl. 13.30 - 15.30
Tidsintervallerne er faste - hvis du har købt/booket
tid til eks. 12.30 - 14.30, men først møder op kl. 13.15,
så skal du fortsat forlade Kurbadet senest kl. 14.30.

Praktisk info

Saunagus
I hvert tidsinterval er alle kunder sikret én saunagus.
Armbånd
Til alle Kurbads tidsintervaller udleveres et farvet
armbånd, der til enhver tid skal bæres synligt på armen. Armbåndet er personligt og skal forevises på
forlangende. Overdragelse af armbånd til en anden person, vil medføre bortvisning og 3 måneders
karantæne.
Andre faciliteter
Når din Kurbadstid er udløbet, er du velkommen til
at benytte faciliteterne i luksusafdelingen og svømmehallen.
Klippekort og gamle månedskort
Har du et klippekort eller et gammelt 6 måneders
kort til kurbadet, skal vi bede dig gå ind på bookingsiden (som du finder via vores hjemmeside
www.frederiksbergsvoemmehal.dk og oprette dig
som bruger. Herefter skal du forbi vores billetkontor - her vil de sørge for at dit kort bliver lagt ind på
din brugerprofil, så du fremadrettet vil kunne booke
tider til Kurbadet hjemmefra.

Frederiksberg Svømmehal

KURBADET
Sauna
Damp
Kurbad

Saltsauna
Wellness

Afstressende

Saltbassin
Oils & Salt

Saunagus
Varmebænke

Spa

Ny tidsbooking

Ny tidsbooking i Kurbadet

Stigende efterspørgsel
Som en følge af konstant stigende antal kunder i
Frederiksberg Svømmehals Kurbad og øget efterspørgsel på mulighed for tidsbooking, indfører vi
nu et nyt tidsbooking system i Frederiksberg Svømmehal Kurbad.
Gældende fra den 1. marts 2016
skal alle der ønsker adgang til kurbadet, købe/booke
plads i kurbadet via Frederiksberg Svømmehals
hjemmeside - find link under “tilbud & tider/kurbad”.
Sikker plads
Når man på forhånd har købt/booket plads i Kurbadet til en bestemt tid, er man sikker på at have adgang til Kurbadet, og man kan dermed planlægge
sin tid i Frederiksberg Svømmehal - ingen ventetid.

Adgang til Kurbadet

Fra den 1. marts 2016
vil adgang til Kurbadet udelukkende ske via vores
booking og pladssystem. Det betyder at uanset om
du har planlagt dit besøg i Kurbadet Frederiksberg
Svømmehal eller om du tager chancen og køber
din billet i vores billetkontor, så sker det via samme
system.

Antal gæster i Kurbadet

Ved at alle billetter bookes
fra samme system (uanset købsmetode), så sikrer vi
med det nye system at der altid er maksimalt 50 personer i hvert tidsinterval (2 timer). Vi forventer derved at alle får den bedst mulige oplevelse og at man
kan nå at benytte alle vore faciliteter i Kurbadet.

Fleksibilitet

Vores nye booking system
åbner for mange nye muligheder. Hvis en kunde ønsker at være i Kurbadet eks. 4 timer, så kan man købe
2 x 2 timers kurbad og kan derved forblive i kurbadet.

Køb af billet i svømmehallen
Hvis du ikke har mulighed for at købe/booke billet på forhånd, så kan du stadigvæk tage chancen og møde op herinde, og forespørge på om
der er plads i Kurbadet, på det ønskede tidspunkt, og efterfølgende købe din billet direkte.

Vi sælger ikke længere

Afbestilling

Afbestilling af kurbadsbilletter
skal ske senest 2 timer før tidsboking - vi refunderer
ikke billetten ved senere afbestilling.

Hvis en virksomhed eller større gruppe personer ønsker at have Kurbadet for sig selv, så sikrer man ved
at købe alle 50 pladser i et givent tidsinterval/dato,
at gruppen alene har Kurbadet til rådighed.
Saunagus

Alle der har købt/booket
plads i Kurbadet, er sikker på at få en saunagus. Såfremt samtlige pladser i Kurbadet er solgt (50 personer), vil der på hverdage blive afholdt to saunagus
(vi lukker maksimalt 40 personer ind i gus saunaen).
I weekenden er der på forhånd planlagt to saunagus, i hver tidsinterval (2 timer).

Kurbadsbilletter

Vi sælger ikke længere
månedskort til Kurbadet - fremover vil det udelukkende være muligt at købe enkeltbillet eller klippekort til Kurbadet.
Denne folder er udarbejdet med henblik på at informere vore kunder bedst muligt. Skulle
vi have glemt eller udeladt information vore kunder vurderer bør oplyses, kan du kontakte
Leder i Frederiksberg Svømmehal, Kim Andersson, på tlf: 3814 0402 eller på email:
kian06@frederiksberg.dk

