Hof van Saksen – Q&A Saltato

Ofte stillede spørgsmål og svar
Q&A Hof van Saksen Vandland
Nooitgedacht, Hof van Saksen - den 1. april 2019 starter byggeriet til udvidelsen af
svømmebadet med en ny spektakulær indendørs vandrutschebane. Det er den fjerde
vandrutschebane på Hof van Saksen.
Den forventes at stå færdig i begyndelsen af juli 2019.
1. Hvad er der de seneste år fornyet angående vandsjov?
I 2017 åbnedes tre indendørs vandrutsjebaner, Bombo, Intenso og Presto. Med disse
indendørs vandrutsjebaner er der garanti for spektakulært meget vandsjov.
2. Hvad skal der bygges?
Svømmebadet bliver udvidet med endnu mere vandrutschebanesjov. Der kommer en fjerde
indendørs vandrutsjebane på Hof van Saksen - med navnet Saltato. Saltato bliver hele 195
meter lang og en ekstraordinær oplevelse for rigtige vovehalse. Man slynges frem og tilbage
gennem de fire tragter med en diameter på 5 meter og glider, hopper og slingrer nedad i en
2-personers badering. De spektakulære lyseffekter gør turen komplet og endnu mere intens.
3. Hvad er der så specielt ved den nye rutschebane?
Saltato er den Længste vandrutsjebane i verden
4. Hvornår starter byggeriet af vandrutschebanen?
Byggeriet starter den 1. april 2019.
5. Hvornår kan gæsterne bruge vandrutschebanen for første gang?
I juli 2019 vil vandrutschebanen stå klar, og kan man rutsje ned ad den.
6. Hvor og hvornår finder byggeaktiviteterne sted?
Byggeaktiviteterne finder sted ved siden af det nuværende svømmebad ved siden af vejen.
Det nuværende svømmebad er åbent gennem hele byggeperioden. Byggearbejdet finder
sted mellem kl. 7.00 og kl. 10.00 om morgenen.
7. Vil der være gæster som generes af byggeriet?
Bondehusene ved siden af byggepladsen udlejes ikke i byggeperioden. Gæsterne bliver ikke
generet af byggearbejdet under deres ophold på parken.
8. Er svømmebadet åbent i byggeperioden?
Ja, svømmebadet er åbent. Gæsterne kan bruge svømmebadet og den udendørs
vandrutschebane.
9. Er der allerede informationer om eller billeder af den nye vandrutschebane?
For mere information se www.hofvansaksen.dk/feriepark/pa-og-omkringferieparken/bademuligheder/vandland
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10. Kan vi følge med i byggeriet?
For mere information se www.hofvansaksen.dk/feriepark/pa-og-omkringferieparken/bademuligheder/vandland og følg os på Facebook
www.facebook.com/hofvansaksen og Twitter @hofvansaksen for aktuel information.
11. Hvilke byggefirmaer er involverede i projektet?
Vandrutschebanerne er designet af Van Egdom B.V. i Vleuten. K3H Architecten
(Nieuwleusen) er ansvarlige for projektledelsen af rutschebanetårnet og fundamentet til
vandrutschebanen. Endvidere er følgende involverede: De Groot Installatietechniek
(Emmen) og
Reinders Watertechniek (Groningen)
12. Er vandrutschebanerne også tilgængelige for dagsgæster?
Vandrutschebanerne og svømmebadet er ligesom alle andre faciliteter på Hof van Saksen
tilgængelige for parkens boende gæster. Vil du bruge svømmebadet som dagsgæst? Så
kontakt os altid på forhånd via +31(0)592 24 59 59, og spørg om der er plads.
13. Er alle faciliteterne på Hof van Saksen tilgængelige under byggeriet?
Alle faciliteter er tilgængelige, ligesom de plejer at være.
14. Fra hvilken alder må man bruge vandrutschebanen?
Den nye vandrutschebane er egnet for børn med en minimumshøjde på 1,20 meter, og på
betingelse af at en voksen er med. Mindre børn må ikke bruge vandrutschebanen.
15. Er der ekstra opsyn ved vandrutschebanen?
Ja, der bliver ved med at være opsyn ved vandrutschebanerne.
16. Hvor kan jeg finde mere information om vandrutschebanerne?
På www.hofvansaksen.dk/feriepark/pa-og-omkring-ferieparken/bademuligheder/vandland,
www.facebook.com/hofvansaksen , twitter @hofvansaksen og Instagram
https://www.instagram.com/hofvansaksen/
17. Skal man betale ekstra for svømmebadet eller vandrutschebanerne?
Nej, man skal ikke betale ekstra for svømmebadet og vandrutschebanerne, disse er frit
tilgængelige for parkens gæster.

