
Ook tijdens uw vakantie sportief bezig zijn en heerlijk ontspannen?
Met de Dagpas Vitaal mag u EEN DAG LANG onbeperkt naar believen sporten, 

zwemmen en heerlijk relaxen in de sauna 
in één van de mooiste � tnesscentra van Oost Nederland.

Deze voordelige Dagpas Vitaal wordt u, 
als gast van Buitenplaats Gerner, exclusief aangeboden 

door Kontrast Sport en Wellness, het naastgelegen sportcentrum. 

WAAR KUNT U DE DAGPAS VITAAL KOPEN?
De pas is verkrijgbaar bij de receptie van Buitenplaats Gerner of 
bij de receptie van Kontrast Sport en Wellness op vertoon van 

een bewijs van verblijf op het park. 

Voor meer informatie over dit Vitaal-Arrangement 
kunt u terecht bij de receptie.

KONTRAST SPORT EN WELLNESS  HAERSOLTEWEG 23  7722 SE  DALFSEN  0529-434447

VITAAL-ARRANGEMENT 
VOOR GERNERGASTEN

€10,- p.p.

EEN HELE DAG SPORTEN, ZWEMMEN EN 

NAAR DE SAUNA! VOOR SLECHTS €10,- P.P.



VITAAL-ARRANGEMENT 
VOOR GERNERGASTEN

1. Alle sportactiviteiten van Kontrast
U heeft toegang tot de � tnesszaal, alle groepslessen en de squash- en tennisbaan. De 
meeste activiteiten van Kontrast zijn voor personen vanaf 16 jaar*. 

2. Het overdekte binnenbad
U kunt tijdens onderstaande openingstijden gebruik maken van het 
overdekte zwembad:
Ma t/m vr.:   11.00 – 13.00 en 20.00 – 22.00 uur
Zaterdag en zondag:  12.00 – 13.00 uur

3. Het saunalandschap met tuin, buitenbad en goede keuken
tijdens onderstaande openingstijden:
Ma t/m vr.:  10.30 – 22.30 uur
Zaterdag:  gesloten
Zondag:  10.30 – 16.30 uur

*Kinderen van 13 t/m 15 jaar mogen:
- Sporten in de � tnesszaal op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 20.00 uur
- Squashen en tennissen tot 20.00 uur.
- Zwemmen binnen de openingsuren voor Kontrastleden/dagpashouders
- Onder begeleiding van een ouder naar de sauna

Kinderen tot 13 jaar mogen:
- Squashen en tennissen tot 20.00 uur
- Zwemmen binnen de openingsuren voor Kontrastleden/dagpashouders

De Dagpas Vitaal is persoonlijk, dus niet uitwisselbaar.

Elke dinsdag damesdag tot 18.00 uur, daarna gemengd.

Badjas en handdoeken kunnen voor een kleine vergoeding worden geleend. 
Badslippers zijn voor een klein bedrag te koop.

KONTRAST SPORT EN WELLNESS  HAERSOLTEWEG 23  7722 SE  DALFSEN  0529-434447

MET DE DAGPAS VITAAL HEEFT U TOEGANG 

TOT DE VOLGENDE FACILITEITEN:

€10,- p.p.


