
• ALLA från 3 år som går in på området betalar entré.
• Barn under 12 år måste oavsett simkunnighet- av säkerhetsskäl -

ha sällskap av en vuxen som ansvarar för barnet. Detsamma gäller alla
oavsett ålder som inte kan simma.
Simkunnighet är 200 m varav 50 m på rygg.

• Du som förälder/vuxen/ledare är alltid ansvarig för medföljande
barns säkerhet och trygghet - lämna aldrig barnen utan uppsikt.

• Dusch obligatoriskt innan bad.
• Bad med underkläder/kläder är ej tillåtet.
• I badhuset går vi.
• Respektera banor avsedda för motionssim och undvik
därför också att hänga på skiljelinan som finns för detta.

• Följ alltid rutschbanas regler för din egen säkerhet!
• Till skåpen i omklädningsrummen har vi hänglås, som du kan

köpa hos oss eller så tar du med ett eget.
Om informationen inte efterföljs kan man bli avvisad  från området.

INFORMATION

Följande dagar har vi stängt
Påskafton, Påskdagen, Midsommarafton, Midsommardagen, 
Julafton, Juldagen, Nyårsafton, Nyårsdagen

Följande dagar har vi öppet som söndagar
Trettondag Jul, Kristi Himmelfärdsdag, Långfredag, Annandag påsk, 
1 maj, 6 juni, Dag efter midsommardagen, Annandag Jul, 
Trettondagsafton, Dag innan Julafton, Dag innan Nyårsafton

Kolla alltid www.skara.se/vilan eller gilla oss på facebook 
www.facebook.com/vilansfritidsomrade för senaste info.

ÄNDRADE ÖPPETTIDER

KONTAKT
• Fritidschef 0511-321 83 • Badet reception 0511-320 10
• Bokning 0511-322 01, 328 10, 322 01 • Vaktmästare 0511-324 16
• badhuset@skara.se • vilan@skara.se

V I LANBADE T
Öppettider & Priser

1 januari - 29 februari
2020

skara.se/vilan   • 0511-320 10
facebook.com/vilansfritidsomradeFölj oss på sociala medier    facebook.com/vilansfritidsomrade@vilansfritidsomrade 



Hela foldern gäller med reservation för ändringar!

• Kassa/insläpp/uterelaxen stänger 30 minuter innan
utsatt stängningstid

• Omkl.rum håller öppet 30 minuter efter utsatt stängningstid
• Länk till varmbassängens öppettider 

Tis

Ons

Tor

Fre
Lör
Sön

06.30-08.00 Allmänheten, 130 cm
16.00-17.45 Allmänheten, 80 cm
17.45-18.15 Rehabbad, 130 cm
18.15-20.30 Allmänheten, 130 cm
06.30-08.00 Allmänheten, 130 cm 
08.00-09.00 & 15.00-15.45 Rehabbad, 130 cm
06.30-08.00 Allmänheten, 140 cm 
14.00-14.45 Rehabbad, 130 cm 
19.00-20.30 Allmänheten, 80 cm
14.00-20.30 Allmänheten, 80 cm
11.00-16.30 Allmänheten, 80 cm
10.00-16.30 Allmänheten, 80 cm 

ÖPPETTIDER VILANBADET (SIMHALL, RELAXEN UTE & MOTIONSRUMMET)

VARMBASSÄNGENS ÖPPETTIDER & DJUP

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön

08.00-20.30
06.30-20.30 efter 18.00 från 16 år

06.30-20.30 *
06.30-20.30
08.00-20.30
10.00-16.30 *
10.00-16.30

PRISER

Bad 30 kr 85 kr 200 kr

BARN/UNGDOM 
3-15 år

VUXEN  
fr 16 ÅR

FAMILJ/ 
GRUPP

Barn/Ungdom = 3-15 år
Familj/Grupp = 2 vuxna + 3 barn alt. 1 vuxen + 4 barn
Vi lämnar Pensionärs- och studentrabatt med 20% vid engångsentrée och till 
bad & motionskort. Giltligt CSN- eller Mecentakort ska kunna uppvisas. 
Rabatten ges endast vid köptillfället.

MASSAGESTOLAR
Vill du endast använda massagesstolen utan att betala engångsentré till badet 
eller om du inte har löst ett kort till badet, så kostar det 20 kr.  
Poletten hämtar du i badets kassa.

* På onsdagar efter 17.30 finns det endast 2 banor avsatt
för allmänheten i stora bassängen.
* På lördagar är minst tre banor avsedda för simträning fram tills
kl 11.00 i stora bassängen.

SOLLJUS
Solljuset hittar du i vår uterelax och det ingår i din entré. 

BASTU AUFGUSS   
Tisdagar & Fredagar 

läs allt om Bastu Aufguss på skara.se/vilan

Gratis

BARN 
0-2 år

(Uterelaxen stänger 20.00 måndag-fredag & 16.00 lördag/söndag)

FREDAGSMYS
Sista fredagen under januari-april har vi fredagsmys i badhuset

Du mellan 3-15 år kan köpa  
Sportlovsband & Påsklovsband 

för 60 kr 
Då badar du hela lovet!!!!!

http://event.webbiljett.se/exportservice/ExportGridStyle.aspx?com=2aace880-3ada-4894-9a54-a77c6e6f2258&con=f5fb74e3-9e35-487e-a902-2dd153762c5b



