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Sikkerheden er i top – når bare alle følger
regler og anvisninger!
De mange aktiviteter og faciliteter i ”SBP” giver vide rammer for 
sjove og afslappende oplevelser. Det er jo det, ”SBP” handler 
om! Ved den seneste store ombygning har vi udvidet ”SPB” med 
mange nye og store faciliteter for hele familien.

Men vi går aldrig på kompromis med sikkerheden! Alle vores 
attraktioner, inkl. vandrutsjebanerne, er risikovurderet og gen-
nemprøvet af myndighederne, og det er deres godkendelse og
krav, der danner baggrund for vores sikkerheds-anvisninger.

Ved alle aktiviteter er der opslået skilte med regler og 
anvisninger for benyttelse af aktiviteten, inkl. 

krav om mindste alder eller mindste højde. 
Disse anvisninger skal, ligesom anvisni-

nger fra personalet og de vagthavende 
livreddere, altid overholdes. Grove 
eller gentagne brud på anvisninger og 
regler kan i yderste tilfælde fører til 
bortvisning. Af indlysende sikkerheds-
mæssige og hygiejniske grunde er det 
ikke tilladt at medbringe egen mad og 

drikke i ”SBP”, ligesom flasker, glas og 
service kun må benyttes i det særlige 

café-område. I øvrigt henvises til ”SBP”s 
opslåede ordensregler, der også kan ses på 

vores hjemmeside. 

I sauna-området gælder særlige – og måske lidt 
anderledes – regler 
I ”SBP” findes et stort særskilt sauna-område med flere forskellige 
saunaer og ”slap af” område. Sauna-området er åbent for alle 
over 16 år, og entré på 2 € pr. person, der giver mulighed for at 
gå ind og ud, betales ved hjælp af ens chipcoin, og afregnes, når 
chipcoin’en afleveres.

I sauna-området er opslået skilte med regler og let forståelige 
anvisninger for, hvordan saunaerne benyttes, så man får optimalt 
udbytte for helbred og velvære samtidig med, at de hygiejniske 
grundprincipper overholdes. Læs gerne skiltene, inden saunaerne 
benyttes. Mange tyske gæster benytter f.eks. sauna efter nøje 
afstemte systemer, der fremmer den helbredsmæssige effekt. 
Man går ikke bare i sauna for at få varmen!

De tyske sauna-traditioner kan godt forekomme lidt anderledes for 
mange skandinaver. Alle sauna-besøg foregår således helt nøgen, 
primært af hygiejniske årsager. Hvis urent badetøj eller anden 
beklædning kommer ind i en opvarmet sauna, kan det få vidtræk-
kende konsekvenser for alle saunaens gæster. Man går i brusebad 
før saunabesøget, og man sidder eller ligger på sit medbragte 
badehåndklæde. Al betjening af f.eks. varme regulering, damp 
o.l. varetages kun af personalet, og det er indlysende, at mad og 
drikke, herunder alkohol, absolut ikke er tilladt i saunaerne.

Personalet i ”SBP” ønsker velkommen til alle vandhunde –
uanset alder! 

I kan læse mere om ”SBP”, ordensreglerne og meget mere på 
vores danske hjemmeside: www.weissenhaeuserstrand.de/sub-
tropisches-badeparadies/index.php/dk/



Skal I besøge vores
subtropiske badeland i ferien?
Det store subtropiske badeland er et af feriens højdepunkter for 
mange af vores glade gæster, både store og små vandhunde! Ja, 
faktisk kan man ikke tale om et højdepunkt, for selv på en kort 
ferie er der ofte rigtigt mange ture i badelandet!

Det er vores erfaring, at lidt mere information på forhånd kan 
hjælpe til at gøre en god oplevelse i det subtropiske badeland 
endnu bedre. Så derfor har vi nedenfor samlet nogle vigtige og 
forklarende informationer til vores skandinaviske gæster:

Hvorfor skriver vi hele tiden ”SBP”?
”SBP” er en nem forkortelse af det tyske navn ”Subtropische 
Badeparadies”; vi bruger forkortelsen, fordi det godt kan være 
trættende at sige, skrive eller læse det lange navn hele tiden. Og 
nu er det sikkert nemmere at forstå, hvorfor vi også ofte bruger 
forkortelsen ”DL” om …… ja, netop ”Dschungelland”!

I skal bruge en elektronisk chipcoin,
hver gang I besøger ”SBP”!
Når I skal ind i ”SBP”, henvender I jer i kassen ved indgangen 
med jeres adgangsbevis, som I har bestilt og betalt hjemmefra, 
eller for at betale for entréen. Alle over 4 år får så udleveret 
en elektronisk chipcoin hver.  Den skal I bruge til at komme ind 

gennem ”indgangs-karrusellen”, til 
opbevarings-skabene og til at komme 

ud igen.

Med chipcoin’en kan I også 
inde i ”SBP” købe adgang til 
sauna-området; det koster 2 € 
pr. voksen, som afregnes, når I 
afleverer chipcoin’en igen. For 
de 2 € får hver person – over 

16 år – fri adgang til at gå ind 
og ud af sauna-området.

Chipcoin’en skal kun benyttes under jeres ophold i ”SBL”; den kan 
ikke bruges til noget som helst udenfor. Chipcoin’en er en mikro-
chip, og sådan nogle er lidt kostbare. Derfor vil I blive opkrævet 
8,50 €, hvis I mister den under jeres besøg.

Omklædnings- og baderum ….. har den plads, der er!
Da vi senest totalt renoverede og ombyggede ”SBP”, udnyttede 
vi pladsen maksimalt til at skabe oplevelser og aktiviteter inde i 
”SBP”. På grund af byggeregler og nabolokaler var det ikke muligt 
at lade omklædnings- og baderum vokse på samme måde. Vi ved 
godt, at placeringen kan virke lidt uoverskuelig og pladsen trang 
– og vi ville også gerne kunne tilbyde flere familie-omklædnings-
rum – men vi aner ikke, hvor vi skal skaffe pladsen. Vi håber, I har 
forståelse for, at vi har prioriteret, som vi har!

”SBP” lever op til strenge hygiejniske regler –
og det må I hjælpe os med!
Nogle kan måske huske, at der for år tilbage i mange badelande 
fandtes en særlig ”hygiejnekontrol”; en dame i hvid kittel, der 
nidkært kontrollerede, om man havde gennemført afvaskningen 
korrekt, før man blev sluppet ud i bassinerne. Men bare rolig, hun 
findes ikke længere!

I Tyskland har vi nogle af verdens strengeste regler for hygiejne 
i badelande, inkl. den manuelle, mikrobiologiske og kemiske 
rengøring samt ikke mindst den løbende rensning af vandet i 
bassinerne. Sundhedsmyndighederne kontrollerer regelmæssigt 
”SBP”, og vi er stolte af altid at leve op til kravene. Men det kan 
kun lade sig gøre, hvis vores gæster hjælper os ved omhyggeligt 
at overholde nogle enkle, vigtige hygiejne-regler:

• Alle, både børn og voksne, skal benytte de køns-opdelte bruse
 bade på vej ind i ”SBP”. Et brusebad omfatter overskylning af  
 hele den nøgne krop, og grundig afsæbning og vask af de intime  
 dele. Hårvask er ikke nødvendig.
• Efter evt. toiletbesøg SKAL nyt brusebad altid gennemføres.
• Rent vasket badetøj skal altid benyttes; det er ikke tilladt at  
 benytte badetøj, der ikke har været vasket efter brug f.eks. på  
 stranden eller på legepladsen. Det har vist sig, at badetøj ofte  
 er mere uhygiejnisk end en uvasket krop.
• Reglerne gælder også for børn og babyer; det er forældrenes
 ansvar, at børnene også overholder vores hygiejne-regler.
 Alle babyer skal i øvrigt benyttes bade bleer; disse kan købes
 i receptionen.
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