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De Hoge Devel
De Hoge Devel
Parklaan 3
3335 LM Zwijndrecht
Tel:+31611841488
zwemmen@goedaf.nl
www.goedaf.nl
Lat: 51.818736
Long: 4.623742

Als u geen NFN / INF lid bent, dan
bent u met een geldig
legitimatiebewijs ook van harte
welkom.
We zwemmen van 16:30 uur tot
18:00 uur. Het wedstrijdbad is tot
17:30 uur geopend. De kassa sluit
om 17:00 uur.

Bijna elke zondag aan het eind van de
middag van begin oktober tot eind
maart, kun je heerlijk bloot zwemmen
in zwembad De Hoge Devel, Parklaan
3 te Zwijndrecht. Voor ieder is er wat
te beleven. Er is een subtropisch bad
met grote glijbaan. Ontspannen kun
je in een van de whirlpools of het
Turks stoombad. Voor de kleintjes is
er een peuterbad met glijbaantje.
Banen zwemmen kan in het
wedstrijdbad. Bij de horeca zijn
diverse drankjes en snacks te
verkrijgen.

Leden van Goed Af mogen gratis naar
binnen.
Vanaf 18 jaar bedraagt de toegang €
5,00. Op vertoon van je NFN kaart
krijg je € 0,50 korting.
Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis.
Voor kinderen van 4 tot en met 17
jaar is de toegang € 2,00.
Een aantal keren is er ook een
masseur aanwezig. Zie daarvoor onze
agenda.
Voor meer informatie over het
zwemmen kunt u in het zwemseizoen
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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 ons en geef het door op naturismegids.nl
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contact opnemen met:
Telefoon: 06-11841488
Tijdens de zwemuren via De Hoge
Devel via 078-6102023, keuze 5.
Algemeen
Toegang openbaar
Faciliteiten
Binnenzwembad
Naturisten (zwem) vereniging
Banen zwemmen
Recreatief zwemmen
Waterglijbaan
Bubbelbad
Buitenbad
Kinderbad
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