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Hispohal / Stinaac
Hispohal / Stinaac
Roodloop
Hilvarenbeek
Tel:013-5345356
stinaac@outlook.com
Lat: 51.489673
Long: 5.133632
Nieuw adres: Roodloop Hilvarenbeek
nieuwe zwembad seizoen gaat van
start 7 oktober tot en met 24 maart
2019.
--ZWEMOVERZICHT SEIZOEN
2017-2018
HISPOHAL te Hilvarenbeek:
zondags’s van 13.30 tot 16.00 uur
totaal 23 keer zwemmen
Start seizoen (eerste keer): zondag 1
oktober 2017
Einde seizoen (laatste keer): zondag
25 maart 2018
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Data waarop het geen zwemmen is:
Zondag 24 en 31 december 2017 en
zondag 11 februari 2018 (carnaval)
De kassa is geopend vanaf ca. 13:15
tot 14:00 uur. Het valt op dat er
steeds bezoekers later
binnenkomen, wij verzoeken eenieder
tijdig aanwezig te zijn. Indien men
toch onverhoopt
later is of komt graag meteen bij
binnenkomst eerst melden aan de
tafel direct voor de bar
(aan de rechterkant), daar treft u
iemand van het bestuur.
TARIEVEN / PRIJZEN PER KEER
ZIJN:
tot en met 3 jaar : gratis
vanaf 4 jaar tot 18 jaar : € 2,00
vanaf 18 jaar (volwassen tarief) : €
5,00
TARIEVEN VOOR EEN
ABONNEMENT ZIJN:
Categorie:
1. Man of vrouw € 90,00

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help anderen en geef het door op
naturismegids.nl
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2. Man of vrouw en kind (tot 18 jaar)
€ 126,00
3. Man of vrouw en kinderen (tot 18
jaar) € 162,00
4. Man en vrouw € 180,00
5. Man en vrouw en kind (tot 18 jaar)
€ 216,00
6. Man en vrouw en kinderen (tot 18
jaar) € 252,00
Indien u een abonnement wilt,
verzoeken wij u het bedrag over te
maken op onze bank
rekening bij de ING, te weten:
NL84INGB0002593355 t.n.v.
Stinaac, onder vermelding van:
de categorie (bij categorie 1, 2 of 3
vermelden of het voor een man of
vrouw is)

Zwembad. Bubbelbad. Twee Sauna's.
Kinderbad. Stoombad. Bar.
En heel gezellig en goede sfeer.
je hoeft geen lid te zijn om deze
middag te komen zwemmen
Algemeen
Toegang openbaar
Faciliteiten
Binnenzwembad
Banen zwemmen
Recreatief zwemmen
Bubbelbad
Kinderbad
Infrarood sauna
Jacuzzi
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