
 MAANDAG  13u00 - 22u00

 DINSDAG 13u00 - 22u00  

 WOENSDAG 13u00 - 22u00  

 DONDERDAG  13u00 - 22u00

 VRIJDAG 13u00 - 22u00  

 ZATERDAG 12u00 - 18u00  

 ZONDAG 12u00 - 18u00  

 MAANDAG  13u00 - 22u00  

 DINSDAG  13u00 - 16u00 16u00 - 22u00

 WOENSDAG 16u00 - 22u00 13u00 - 16u00  

 DONDERDAG  13u00 - 22u00  

 VRIJDAG 16u00 - 22u00 13u00 - 16u00  

 ZATERDAG 12u00 - 18u00   

 ZONDAG 12u00 - 18u00   

OPENINGSUREN
WELLNESSFACILITEITEN SPORTOASE VELDSTRAAT

HAMMAMBADENHUIS

SCHOONHEIDSSALON
ENKEL OP AFSPRAAK
03 290 55 55 
info.veldstraat@sportoase.be

ENKEL DAMES

ENKEL HEREN

GEMENGDUITZONDERLIJKE OPENINGSUREN
FEESTDAGEN: 12u00 - 18u00
GESLOTEN: PASEN
24/12, 25/12, 31/12 en 1/01



HOE RESERVEREN
1. Surf naar www.sportoase.be
2. Ga naar menu en klik op de groene knop “webshop”
3. Selecteer “Wellness” en vervolgens “Sportoase Veldstraat”
4. Maak uw keuze tussen:
- Badenhuis: 6 baden en een stoomcabine
- Hammam: Traditionele hammam voor huidverzorging met een stoomcabine
5. Selecteer uw ticket en klik dan op volgende. Breng uw A-kaart mee om uw kansentarief of ID om uw jongerentarief aan te tonen. 
6. Kies een datum en plaats voor uw reservatie en klik vervolgens op ‘Zoeken’. 
7. Kies één van de tijdsloten die beschikbaar zijn, indien er geen tijdslot beschikbaar is wilt dit zeggen dat het volgeboekt is
8. Vul uw gegevens in en klik vervolgens op ‘Ga verder naar overzicht’
9. Kijk uw gegevens na, klik op “Afrekenen en reserveren’ en voltooi uw betaling.
10. Na de reservatie ontvangt u een bevestigingsmail met een QR-code, breng deze mee.

De wellness is toegankelijk vanaf 16 jaar, 16 -en 17-jarigen enkel onder begeleiding van een volwassene.
Reservatie is niet verplicht voor de hammam. 
Reservatie is niet verplicht voor het badenhuis van april t.e.m. augustus.
Hou wel rekening met de tijdsloten. Om uw plekje te garanderen raden we aan om te reserveren.
Opgelet: op vrouwendagen kan het in het badenhuis drukker zijn.

http://www.sportoase.be/

