Aquum Spa & Club
Hermed en lille brugervejledning inden dit første besøg i Aquum Spa & Club.
Husk håndklæde (hotellets) og badehætte som noget nyt købes i Aquum receptionen for 2-4
euro.
Husk dit gule adgangskort, som fremvises i Aquums modtagelse, herefter udleveres magnet
armbånd, der fungerer som nøgle til dit skab, samt som nøgle til at Spa-afdelingens første sal.
Aquum gym,og fitness er åben for Viva Tours gæster indtil kl.17.
Der findes ikke traditionelle herre og dame omklædningsrum, som man kender det fra
Danmark. I stedet går man ind i sin egen private omklædningsbås. Døren låses ved at folde
kanten på hylden ned. For at komme ud i Spaområdet går man ud af den modsatte dør end den
man gik ind ad. Skabe til dine ejendele findes i dette område og kan aflåses ved at presse
magnetarmbåndet mod låsen. Vær opmærksom på at området ved skabene er unisexområde.
Herefter er der seperate dame og herre bruserum, så man kan tage et bad inden benyttelse af
Spa området.
Dit håndklæde kan placeres i hylde-rummet til højre lige efter indgangen til selve Aquum Spa
område, hvor der er flere forskellige basiner.
Spa´et er opdelt i to områder, henholdvis Aquum Spa i stueplan og Aquum Club på første sal.
Gæster fra Vivatours har adgang til begge områder.
Aquum Spa
Området indeholder flere basiner. Hovedbassinet er hele 32° varmt og indeholder både
trykstråler, boblebad, strømpassage mm. Det er også muligt at svømme gennem passagen til
den udendørs pool, hvor der ligeledes er boblebad.

Ovenpå i Aquum Club.
Inden du bruger al din energi i det nederst område, vil det være en god ide at tjekke øverste
etage, hvor Aquum Club ligger, da det er ekstra lækkert. Ved entré til dette område udleveres
et x-tra håndklæde gratis. Her på første sal findes der flere forskellige bassiner på henholdvis
18°, 35° og 42°, lige så vel som der findes sauna, dampbad og isterningebad.
Du har endvidere mulighed for at tage et hvil i sofaområdet med gratis kaffe, te og vand eller
ligge og slappe af under varmelamperne til lyden af afstressende musik i rummet med de røde
liggestole.

Håber I vil nyde de dejlige omgivelser.

