
Wellness  

Spa, sauna og 
dampbad 

Wellness 

Omklædningsrum (A) 

Opbevaringsbokse (B) 

Toilet (C) 

Brusebade (D) 

Spabad med lås (E) 

Spabad åben (F) 

Dampbad (G) 

Åben bruser og koldt styrtbad (H) 

Sauna (I) 

Solterrasse med udsigt til havet (J) 

Åbningstider: 

Alle dage fra kl. 14 til 21 i hele sæsonen fra 
30. marts til 30. september 

Indretning af 
wellness-center 



Fiskeri 
Strand, mole eller båd. 

Godt for kroppen – godt for sindet 

I vores wellness-center er der mulighed for 
afslapning  og  forkælelse for alle i familien.  
Når vejret er godt kan du også bruge vores 
solterrasse med en fantastisk udsigt til havet. 

Synes godt om Skiveren Camping på Facebook og få 
inspiration til din ferie ved at følge med i hvad der 
sker, når vi løbende poster aktiviteter på siden. 

Wellness  
Spa, sauna og dampbad 

Ved indgang: 

Den købte polet fra Informationen, puttes i 
automaten ved indgangen, hvorefter døren kan 
åbnes og én person kan gå ind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specielt om spabadene: 

Der findes som vist på kortet to spabade. Badet i 
stuen ligger separat, og rummet kan aflåses. 
Badet på 1. sal ligger med fri adgang til sauna, 
dampbad og solterrasse. Der findes ved begge 
bade en automat, hvori poletten indkastes. 
Herefter fyldes karret automatisk. 

Der skal én klortablet i pr. person (udleveres 
sammen med poletten). Stig først i vandet, når 
karret er fyldt op med vand, ellers stopper 
vandstanden med at stige af sikkerhedsmæssige 
årsager. 

Efter en time tømmes badet automatisk og 
herefter rengøres det, så det er klart til de næste 
gæster. Børste og svamp findes ved siden af 
spabadene.  

 

 

Entré og priser: 

Det koster 20 kr. pr. voksen. Børn under 11 
kommer gratis ind i følge med voksne. 

Spabadene koster 25. for en time. Poletter kan 
købes i Informationen. 

Hvis der i øvrigt opstår problemer af nogen art, kontakt 
da venligst personalet i kiosken ved poolen eller 

Informationen  

Da badet er et fællesbad, skal man respektere 
andres blufærdighed. For at imødekomme alle, er 
der 3 dage om ugen naturistaften. Det drejer sig 
om tirsdag, torsdag og lørdag aften kl.17-22. Disse 
aftener er man dog også velkommen iført badetøj.  


