ROBERTVILLE LES BAINS



Autoparking


Maestro

Geniet van een openluchtzwembassin met zeer zuiver water op de prachtige natuursite van Robertville les Bains! Duikplank beschikbaar.
Rond dit natuurlijk zwembad bevinden zich graspleinen en zandstranden, wat de kinderen zeer op prijs stellen.
Er zijn verschillende vaarmogelijkheden op het meer: elektrische bootjes, waterfietsen met 4 en 5 plaatsen en roeiboten (reddingsvesten
beschikbaar).
Diensten en infrastructuur
- Een team van het Royal Syndicat d’Initiative (toeristische dienst) is aanwezig op de site
van 1 mei t.e.m. 15 juni: op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 18 u;
van 16 juni t.e.m. 15 september: elke dag van 9.30 tot 19 u;
van 16 t.e.m. 30 september: op woensdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 u.
- Elektronisch betalen mogelijk aan de ingang en in het cafetaria.
- De site is helaas niet toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
- De cafetaria biedt een kleine kaart en snacks (frieten, hamburgers, mini-pizza ) - overdekt terras.
- Picknicken is toegestaan maar de toegang tot de site is verboden voor alle soorten alcohol.
- Er zijn badcabines en douches ter beschikking.
- Een zwemmeester is aanwezig voor de veiligheid.
- Op zondagen is er een duikclub op de site.
- Nog meer activiteiten: tafelvoetbal en biljart.
- Honden zijn niet toegelaten op de site.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Open van 8/05 t.e.m. 30/09.
Van 8/05 t.e.m. 15/06: woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 18 u
Van 16/06 t.e.m. 15/09: alle dagen van 9.30 tot 19 u
Van 16 t.e.m. 30/09: woensdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 u.
Prijs
Toegang: volwassenen €6 - kinderen (<12) €3 - kinderen (<5) gratis Abonnement mogelijk • Prijs voor een half uur: Bootje €6 (max. 4 pers.) Waterfiets 4 of 5 plaatsen: €10 - Elektrisch bootje: €20 (max. 6 pers.) • Parking: €2

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 10 pers.) Toegang: volwassenen €5 - kinderen €2,50.



30 Maximaal aantal personen 2 €



In de nabijheid



50 Maximaal aantal personen Picknick zonder verplichting toegestaan, maar alcohol en kluisjes verboden. Mogelijkheid tot
kleine catering + diverse dranken
Verantwoordelijke
Reuter Laurane
Telefoon
080/44.64.75
Fax
080/44.64.75
Email
info@robertville.be








T. 080/44.64.75
Route des Bains 63 - 4950 Robertville
F. 080/44.64.75
www.robertville.be
info@robertville.be
Facebook

Toegang tot de badzone: Route des Bains 63 in 4950 ROBERTVILLE. Parking voor 450 voertuigen (€2 voor een hele dag) + een 2e parking voor 400
voertuigen op 500 meter stroomopwaarts • Met de bus: lijn 390 (Verviers - Rocherath).
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