In de kerstvakantie
van zaterdag 22 december 2018
t/m zondag 6 januari 2019
is er in het Geusseltbad
weer van alles te beleven
voor jong en oud

Er zijn verrassende activiteiten voor
kinderen, gezinnen én volwassenen,
voor een vakantie vol waterplezier!
In de vakantie kun je elke weekdag vrijzwemmen
van 10.00 tot 18.00 uur en in het weekend van
11.00 tot 17.00 uur.

Activiteiten voor volwassenen
AquaFit Power Kick-off

Lady Mermaid clinic

> Woensdag 2 januari
> 19.00-20.00 uur & 20.00-21.00 uur

> Donderdag 3 januari
> 19.00-20.00 uur

Begin het nieuwe jaar goed met een pittige
workout in en om het water! Tijdens onze
AquaFit Power Kick-off ga je na een gezamenlijke warming-up aan de slag met FloatFit,
AquaRobics éen onze uitdagende AquaBootcamp. Zo kun je proeven van onze diverse
sportieve groepslessen én ontdek je dat trainen
in het water toch echt lekker intensief is!

Droomde je er vroeger al van om een echte
zeemeermin te zijn en neurie je stiekem nog
steeds vol overgave mee met ‘diep in de zee’?
Laat jouw jeugddroom werkelijkheid worden in
het Geusseltbad! Tijdens deze Lady Mermaid
clinic van 1 uur leer je zwemmen met een echte
zeemeerminnenstaart en worden jullie omgetoverd tot volwaardige mermaids.

Prijs

€ 5,00

Prijs

€ 15,00

Tickets

Koop je ticket nu in de e-ticketshop

Tickets

Koop je ticket nu in de e-ticketshop

Deelname Volwassenen

Deelname Volwassenen

Extra info • Neem een bidon met water en

Extra info Wij beschikken over zeemeermin-

een handdoek mee
• Draag aansluitende bad- en
sportkleding (zoals een badpak
met sportlegging)
• Wij adviseren het gebruik
van lichte sportschoenen

staarten voor volwassenen van
maat s t/m xl

ACTIVITEITEN VOOR KIDS
Animatieprogramma in de
kerstvakantie
> Maandag 24 & maandag 31 december /
Woensdag 2 & vrijdag 4 januari
> 13.00-15.00 uur
Ook in de kerstvakantie zit het animatieteam
van het Geusseltbad niet stil. Op verschillende
dagen zijn er extra leuke activiteiten in en op
het water. Join the fun!
> 24 dec.	Bedwing het kerstparcours op
de arreslee
> 31 dec.	Glij het nieuwe jaar in vanaf onze
opblaasbare waterglijbaan!
> 2 jan.	Neem een verfrissende nieuwjaarsduik vanaf de klimtoren
> 4 jan.	Ga jij gebalanceerd het
nieuwe jaar in? Test het op
de evenwichtsbalk!
Prijs	Reguliere entreeprijs Geusseltbad
(koop nu met 10% korting in de

Mermaid introductie clinic
> Donderdag 3 januari
> 13.00-14.00 uur
Altijd al willen weten hoe het is om te
zwemmen als een zeemeermin? Kom in de
kerstvakantie kennismaken met zeemeer
minzwemmen in het Geusseltbad! Tijdens
de leuke introductielessen van 1 uur, ervaar
je op een interactieve manier hoe je moet
zwemmen met een ‹monofin’ en doe je leuke
spelletjes en oefeningen.
Prijs	€ 15,00 incl. huur FinFun
zeemeerminstaart
Tickets

Koop je ticket nu in de e-ticketshop

Deelname	Kinderen vanaf 7 jaar die in het bezit
zijn van minimaal zwemdiploma B

Mermaid familie clinic
> Donderdag 3 januari
> 14.00-15.00 uur

e-ticketshop)
Deelname	Kinderen in bezit van minimaal
zwemdiploma A

Let op!
het Geusseltbad is gesloten
op 25 en 26 december en
1 januari. Op 24 december
(Kerstavond) en 31 december
(Oudejaarsavond) sluiten
wij om 16.00 uur.

Speciaal voor grote én kleine zeemeerminnen
geven wij deze Kerstvakantie gezamenlijke
mermaid clinics! Of je nu een volwassen Ariël
bent of een zeemeermin of -man in de dop: in
oktober beleef je samen hoe het is om snel en
sierlijk door het water te bewegen als een
echte zeemeermin. Gebruik van een FinFun
‘monofin’ is inbegrepen bij deze 1 uur durende
clinic.
Prijs	€ 30,00 voor ouder en kind, incl. huur
FinFun zeemeerminstaart
Tickets

Koop je ticket nu in de e-ticketshop

Deelname	Ouders en kinderen (in bezit van
minimaal zwemdiploma B)

Zeemeermin diplomaclinic

Familiezwemmen

> Vrijdag 4 januari
> 11.00-13.00 uur

> Zondag 30 december & zondag 6 januari
> 09.00-11.00 uur

Om deel te kunnen nemen aan de wekelijkse
FinFun zeemeermin zwemtrainingen, moet je
in het bezit zijn van jouw officiële FinFun zeemeermin zwemdiploma. Haal jouw diploma in
de kerstvakantie tijdens deze 2 uur durende
clinic! Tijdens de diploma clinic, leer je snel en
sierlijk door het water te bewegen met een
mooie ‘monofin’. Ook als je niet mee wilt gaan
doen aan de wekelijkse zwemlessen, is dit een
enorm leuke clinic.

Op zondagochtend kunnen gezinnen op het
gemak familiezwemmen in het recreatiebad,
met extra animatie voor de kleintjes, zoals
vrolijke liedjes, spelmaterialen en een opblaasglijbaan.
prijs	Reguliere entreeprijs Geusseltbad
(koop nu met 10% korting in de
e-ticketshop)
Deelname	Kinderen vanaf 3 jaar en hun
(groot)ouders

prijs	€ 60,00 incl. huur zeemeerminstaart
en ONDA FinFun zeemeermin diploma
€ 40,00 voor kinderen die een eigen
staart hebben
Tickets

Koop je ticket nu in de e-ticketshop

Deelname	Kinderen vanaf 7 jaar die in het bezit
zijn van minimaal zwemdiploma B

Haal jouw zwemdiploma in de Kerstvakantie!

Wil jij jouw kind op een leuke en snelle, maar ook
verantwoorde manier het zwemdiploma A (of B/C) laten
halen? Dat kan tijdens de Kerstvakantie! Samen met
Tina & Timo Turbo beleeft jullie kind iedere dag een
nieuw en onvergetelijk zwemavontuur, waarbij ze alle
vereisten voor het diploma leren middels de EasySwim
methode. Zo wordt jouw kind in 10 dagen een Turboheld!
www.abczwemmenmaastricht.nl/turbo-zwemmen

