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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Mölndal
Kategorier: Simhallar och äventyrsbad
Position: 57.6465,11.9952

Kontaktuppgifter
Tel: 031-868970
Fax: 031-7769369
E-post: info@abybad.se
Hemsida: www.abybad.se

Beskrivning
Åby Upplevelsebad är en tillbyggnad till Åby Simhall och invigdes
den 15 oktober 2005.

Upplevelsebadet innehåller:
• 1 st grön rutschbana på 38 meter och 4,5 meters fallhöjd, med
tidtagning. 
• 1 st blå rutschbana på 78 meter och 9 meters fallhöjd, med
tidtagning. 
• 1 st röd SpaceBowl som är en vattenrutschbana på ca 25 meter
som går via utsidan och avslutas i en trattformad behållare som
man kan snurra runt mellan 4 - 10 varv. 
• 2 st stora bubbelpooler som man kan njuta i. 
• 1 st Djungellagun på ca 100 kvm som är ett riktigt eldorado för
de minsta av våra besökare. Smårutschbanor, djur, vattensprut
och caa 20 - 40 cm vattendjup.

Utöver detta har vi en varmvattensbassäng med 34-gradigt vatten
och höj- och sänkbar botten. Denna bassäng används till
rehabilitering, vattengympa, avstressning och babysim.  

Många vuxna blir som barn på nytt i vattenlekens värld. Tänk att
krypa ner i en bubbelpool eller varför inte öka pulsen och åka lite
rutchbanor innan bastun.

Priser
UPPLEVELSEBADET (inkl. simhall)

Vuxen   
1 gång  70 kr 

Barn & ungdomar 4 - 16 år   
1 gång  60 kr 
    
Familjebiljett   
1 vuxen + 2 barn  150 kr 
2 vuxna + 2 barn  200 kr 

Öppettider
UPPLEVELSEBADETS ÖPPETTIDER 
Måndag 11.00 - 19.00 
Tisdag 11.00 - 19.00 
Onsdag 11.00 - 19.00 (Vuxenkväll min. 17 år från 16.30) 
Torsdag 11.00 - 19.00 
Fredag 12.00 - 19.00 
Lördag 10.00 - 15.00 
Söndag 10.00 - 15.00 



Insläppet stänger en halvtimma innan upplevelsebadet. 

Vägbeskrivning
Idrottsvägen 7, Mölndal
Åby fritidsområde
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