
Prisoversigt (pr. 17. sept. 2021) 
Holbæk Sportsby Svømmecenter 

 

ENGANGSBILLET 
 

• Voksen - kr. 48,- til hverdag - kr. 65,- i weekenden/helligdage. 

• Voksen med studiekort - kr. 37,- til hverdag og i weekenden/helligdage 

• Børn og unge 4-16 år - kr. 39,- til hverdag - kr. 48,- i weekenden/helligdage. 
Børn under 10 år skal være ledsaget af en badende voksen over 18 år! 
Børn op til 3 år kr. 0,- (skal være ledsaget af en badende voksen)  

• Pensionist - kr. 37,- til hverdag og i weekenden/helligdage. 
 

(ALLE blebørn skal benytte HAPPY NAPPY blebadebukser & badeble. De kan købes i receptionen) 
 

Depositum kr. 50,- pr. armbånd for alle, både engangs-
billetter, klippekort og månedskort! 

 

10-turs klippekort (gældende 1 år) 
Voksen                                380 kr. 

Voksen med studiekort      300 kr. 
Børn        290 kr. 
Pensionist       270 kr. 

 
VOKSEN - månedskort 
1 måned                                420 kr. 
6 måneder                           1700 kr. (svarer til kr. 283,- pr. måned, ved engangsbetaling på kr. 1700 kr.) 
12 måneder                         2900 kr. (svarer til kr. 241,- pr. måned, ved engangsbetaling på kr. 2900 kr.) 
 

VOKSEN med studiekort - månedskort 

1 måned                                336 kr. 
6 måneder                           1360 kr. (svarer til kr. 227,- pr. måned, ved engangsbetaling på kr. 1360 kr.) 
12 måneder                         2320 kr. (svarer til kr. 194,- pr. måned, ved engangsbetaling på kr. 2320 kr.) 
 

BØRN - månedskort 
1 måned                               275 kr. 

6 måneder                          1000 kr. 
12 måneder                        1650 kr. (svarer til kr. 138,- pr. måned, ved engangsbetaling på kr. 1650 kr.) 
 

PENSIONIST - månedskort 
1 måned                               250 kr. 
6 måneder                            900 kr. 
12 måneder                        1475 kr. (svarer til kr. 123,- pr. måned, ved engangsbetaling på kr. 1475 kr.) 
 

PENSIONIST (MEGET TIDSBEGRÆNSET) 
Pr. halvår                               300 kr. 
(Tidsbegrænset adgang: Tirsdage kl. 07.30 – 08.00, Onsdage kl. 11.00 – 11.30, Fredage kl. 08.30 – 
09.00 og kl. 13.00 – 13.30) – adgang til omklædning ½ time før! 
 

MORGENSVØMNING – gælder kun i tidsrummet 05:30 til 07:30 
Morgensvømning voksne kr. 250,- pr. måned  

• For pensionister kr. 150,- pr. måned 
 

SVØM/FITNESS - KOMBI BILLET  
Kombi billet kr. 399,- (bindingsperiode min. 6 mdr., kræver kortoplysninger til automatisk betaling) Gælder 

frit til både svømmecenter og træningscenter samt hold i træningscenteret - alder dog minimum 12 år.                                  


