
WASSENBERG
PARKBAD

Van je vrije tijd genieten, 
bij elk weer



Openingstijden 

Maandag  15:00 - 21:30 u

Dinsdag  07:00 - 10:00 u
 13:30 - 21:30 u

Woensdag 07:00 - 10:00 u
 13:30 - 18:00 u
Zwemmen voor vrouwen 18:00 – 21:30 u
Aqua-Fitness  19:00 – 19:30 u
Aqua-Fitness 20:00 – 20:30 u

Donderdag 07:00 - 21:30 u
Aqua-Fitness  08:00 – 09:15 u

Vrijdag 06:00 - 10:00 u
 13:30 - 21:30 u
Aqua-Fun met
water-speeltoestellen 13:30 – 17:00 u

Zaterdag 08:00 - 19:00 u

Zondag 08:30 - 17:30 u

Tarieven

Volwassenen

enkel bad   3,50 €
10 badenkaart 30,- €
Jongeren onder 18

enkel bad   2,50 €
10 badenkaart 20,- €

Kinderen t/m 4 jaar 
hebben  vrij toegang.

Telefoon: +49 24 32 / 8 91 14 0
E-Mail: parkbad@wassenberg.de

www.parkbad-wassenberg.de

Stadtbetrieb Wassenberg A.ö.R.
Roermonder Str. 25 – 27

41849 Wassenberg

WASSENBERG
PARKBAD

Parkbad Wassenberg
Auf dem Taubenkamp 2

41849 Wassenberg

ochtendtarief: dinsdag t/m vrijdag tot 9:00 
avondtarief: maandag t/m vrijdag vanaf 20:00

volwassenen  2,- €
jongeren onder 18  1,50 €

Laatste toegang 1 uur voor einde van de 
openingstijden. Einde van de zwemtijd 30 

min. voor einde van de openingstijden. 

Begeleiders van gehandicapten met een 
annotatie „B“ hebben vrij toegang.

Jarigen t/m 16 Jaar hebben 
vrij toegang.

Interessant voor campers:
Caravanstalling met voorziening 

voor bevoorrading en afvoer



Borrelbad:
grote 15 m2

temperatuur 32°C - 34°C
sproeiers op de bodem van het bekken

320 m2 (25m x 12,5m) sportbad
temperatuur 28°C - 30°C

tegenstroominstallatie
makkelijke instap in het bekken
onderwater-massagesproeier

Textiel sauna:
voor 20 personen

temperatuur 60°C - 80°C
gearomatiseerde opgieten



65meter glijbaan:
Black-Hole-glijbaan

meting van persoonlijk record
meting van de beste tijd van de dag

LED-lichteffecten

Kleuterbad:
grote 20 m2

diepte 15cm – 30cm
temperatuur 32°C - 34°C

glijbaan voor kleuters - speeltoestellen

Borrelbad:
grote 15 m2

temperatuur 32°C - 34°C
sproeiers op de bodem van het bekken



Openluchtbad:
grote 110 m2

temperatuur 30°C - 32°C
onderwater-massagesproeiers op de bodem, 
in ligbedden en voor nek-schoudermassages

Buitengebied:
10.000 m2 zonneweide

beachvolleyballveld
street-soccer- en basketballterrein

speeltuin voor kinderen
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temperatuur 30°C - 32°C
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in ligbedden en voor nek-schoudermassages

Buitengebied:
10.000 m2 zonneweide

beachvolleyballveld
street-soccer- en basketballterrein

speeltuin voor kinderen



Fitness-cursussen
gratis Aqua-Fitness-cursussen

Aqua-Fun met water-speeltoestellen
zwemmen voor vrouwen

Aqua-Cycling

Gastronomische voorzieningen binnen en buiten
Openingstijden van de gastronomie:
Maandag ochtend gesloten 15:00 - 21:30 u 
Dinsdag 09:00 - 11:00 u 13:00 - 21:30 u
Woensdag 09:00 - 11:00 u 13:00 - 21:30 u
Donderdag 09:00              tot 21:30 u
Vrijdag 09:00 - 11:00 u 13:00 - 21:30 u
Zaterdag 09:00              tot 19:00 u
Zondag + Feestdagen    09:00 - 18:00 u
tijdens de schoolvakanties geopend van dinsdag  
tot vrijdag van 9:00 tot 21:30 u (onder voorbehoud)


