
ÅPNINGSTIDER RØYKENBADET
Badeanlegg Treningssenter 

og klatrevegg
Kafeteria

Mandag 09.00-21.00 06.30-22.00 07.00-19.30
Tirsdag 06.30-21.00 06.30-22.00 07.00-19.30
Onsdag 09.00-21.00 06.30-22.00 07.00-19.30
Torsdag 06.30-21.00 06.30-22.00 07.00-19.30
Fredag 09.00-21.00 06.30-21.00 07.00-19.30
Lørdag 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-17.00
Søndag 09.00-18.00 09.00-20.00 09.00-17.00
NB! Se www.roykenbadet.no for avvikende åpningstider i 
ferier og høytider.

Medlemskap
Hos oss kan du tegne medlemskap på «Trening og Bad», eller 
bare «Bad». Det beste tilbudet får du ved å tegne et løpende 
medlemskap. Ved tegning av løpende medlemskap er det bin-
dingstid på 12 måneder. Oppsigelsestiden etter 12 måneder er 1 
måned. Se betingelser og vilkår for medlemskap. På “Trening og 
Bad” har vi medlemskap som varer i 1, eller 6 måneder. På bad 
har vi et medlemskap som varer i 6 måneder. Disse medlemska-
pene stopper automatisk opp etter 1 eller 6 måneder og må for-
nyes for å videreføre avtalen og kan ikke sies opp i bindingstiden.
Tilskuerbillett
Vi har av kapasitetshensyn ikke anledning til å slippe andre enn 
våre badegjester inn i badeanlegget. Det betyr at vi ikke selger 
såkalt tilskuerbillett. Skal du vente på noen ber vi deg gjøre 
dette i kafeteriaen i resepsjonsområdet.

Elektronisk adgangskort
Røykenbadet tar i bruk moderne teknologi. Vi gjør det enkelt 
for deg som kunde! Hos oss får du utdelt et personlig armbånd. 
Dette blir din billett og skapnøkkel mens du er gjest hos oss. 
Armbåndet leveres tilbake ved utgang fra badet. 
Enklere blir det ikke.
 
Alle som kjøper medlemskap får et armbånd som sitt personlige 
medlemskort. Dette må medbringes for å få adgang til anlegget. 
Du unngår kø og kan gå direkte inn. Armbåndet koster kr. 115,- 
per stk. Om du har mistet eller skadet ditt armbånd vil du få 
utstedt et nytt i resepsjonen på Røykenbadet mot et  
gebyr på kr 115,-

Aldersinndeling
Barn må være 12 år og svømmedyktig for å bade alene. Barn 
under 12 år og ikke svømmedyktige må ha følge med en person 
på 18 år eller eldre som selv bader sammen med barnet. 
Aldersgrensen for treningssenteret er fylte 15 år. 

• Barn / ungdom 3 – 17 år (Bad)

• Ungdom fra 15 - 17 år (Trening/Bad)

•  Student med gyldig studentbevis

•  Honnør fra 67 år samt uføre og funksjonshemmede

•  Voksen fra 18 år

INFORMASJON, PRISER OG MEDLEMSKAP 2022

BAD Enkeltbilletter Hverdag / Helg
Barn under 3 år (godkjent badebleie eller bleiebukse påbudt, og dette fås kjøpt på Røykenbadet) gratis
Enkeltbillett før 12.00 og etter 19.30 (hverdager) 95,-
Barn / Student 115,- / 135,-
Honnør 130,- / 140,
Voksen 155,- / 170,-
Familie (2 voksne + 2 barn)  
For hvert ekstra barn i familien utover dine 2 betaler du kr. 62,- hverdager og kr. 67,-i helger.

450,- /520,-

Røde kalenderdager = helgepris

Barn / Student Honnør Voksen
Klippekort bad 10 klipp (upersonlig og kan brukes av flere).  
Klippekortene er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato. 

930,- 1025,- 1290,-

Medlemskap (12 mnd) priser pr mnd 315,- 340,- 440,-
Medlemskap (6 mnd) priser pr mnd 405,- 435,- 535,-
Familiemedlemskap (12 mnd) Barn Voksen nr. 1 Voksen nr. 2

220,- 440,- 352,-

VÅRE PRISER



TRENING Student / Honnør / Ungdom Voksen
Drop In / Enkeltbillett trening 150,- 175,-

TRENING & BAD
Drop In / Enkeltbillett 220,- 260,-
10 klipp Trening & Bad. (Gyldig 12 mnd fra kjøpsdato) 1800,- 2100,-
Medlemskap (12 mnd) Pr. mnd. 535,- 650,-

Familiemedlemskap (12 mnd) Pr. mnd.
Voksen nr. 1 650,-
Voksen nr. 2 520,-
Ungdom 325,-

1 mnd
Student / Honnør / Ungdom 800,-
Voksen 960,-

6 mnd
Student / Honnør / Ungdom 660,-
Voksen 820,-

KLATRING Ikke medlem klatreklubb Medlem Røyken og  
Hurum klatreklubb/Røykenbadet

Drop In / Enkeltbillett klatring voksen 113,- 80,-
Drop In / Enkeltbillett klatring Barn&ungdom <17 år 56,- 45,-
Drop In / Enkeltbillett sikrer 61,- 40,-
Drop In / Enkeltbillett klatring honnør / student 86,- 62,-
Årskort klatring
Voksen** (krever medlemskap i RHKK) Selges ikke 2145,-
Tillegg pr barn under 13 år** Selges ikke 572,-
Ungdom / student / honnør Selges ikke 1139,-
Klatreutstyr
Full pakke (sele, skrukarabin, taubrems, sko) 82,- 82,-
Sko 52,- 52,-
Tau 52,- 52,-

VÅRE PRISER fortsatt

**Årskort voksen inkluderer ett barn <13 år

Vi tar forbehold om prisendringer og trykkfeil


