
 
 

Veelgestelde vragen over een bezoek aan de sauna 
 

 
Beste bezoekers van Sauna Embricana, 
 
Wij zijn erg blij dat we de sauna weer voor u kunnen openen. Door de huidige situatie zijn er echter 
wel enkele beperkingen. Lees alstublieft de aanvulling op het huishoudelijk en zwembadreglement 
en onderstaande veelgestelde vragen door, zodat u op de hoogte bent van de huidige regelingen.  
 
 
 

Belangrijke informatie voor saunabezoekers:  
 
Is de sauna op de gebruikelijke tijden geopend? Vindt de damessauna plaats?  
De sauna is op de gebruikelijke tijden geopend: van dinsdag t/m donderdag van 10 tot 22 uur, op 
vrijdag van 10 tot 23 uur, op zaterdag van 10 tot 22 uur en op zon- en feestdagen van 10 tot 21 uur. 
De damessauna is zoals altijd op maandag van 10 tot 22 uur.  
 
Kunnen een bezoek aan de sauna en een bezoek aan het recreatiebad gecombineerd worden?  
Ja, het is weer mogelijk om te wisselen tussen de sauna en het zwembad.  
 
Is een e-ticket een vereiste?  
Ja, vanwege het voorgeschreven maximale bezoekersaantal is een e-ticket nodig. De e-tickets 
kunnen vanaf zeven dagen voor de gewenste datum worden gekocht via de website en worden 
verkocht totdat het maximale bezoekersaantal bereikt is.  
 
Geldt in de sauna een mondkapjesplicht?  
Bezoekers dienen een mondkapje te dragen zodra ze Embricana betreden. Saunabezoekers dienen 
hun mondkapje op alle looproutes in het pand en in het horecagedeelte te dragen. Buiten, in de 
sauna’s, aan tafel in het horecagedeelte en op de ligbedden in de rustruimte mag het mondkapje 
afgenomen worden wanneer u zich aan de afstandsregels houdt.  
 
Zijn er andere regels waar ik me aan moet houden? 
Ja, het is belangrijk dat u bij het betreden van Embricana uw handen desinfecteert en dat u continu 
minimaal 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers houdt. Dit geldt in het gehele 
complex. Daarnaast raden wij aan om regelmatig uw handen te wassen en om u aan de hoest- en 
niesetiquette te houden.  
 
Zijn alle sauna’s geopend?  
Ja, het stoombad en alle sauna’s zijn geopend en worden op hun reguliere temperaturen verwarmd.  
 
Vinden er opgietingen plaats? 
Ja, er vinden opgietingen plaats, waarbij tevens de damp met een handdoek verspreid wordt.  
 
Is het buitenbad geopend?  
Ja, het buitenbad mag gebruikt worden. Let er in de zwembaden en aan de randen van de 
zwembaden alstublieft op dat u minimaal 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers 
houdt. 



 
Is de horeca in de sauna geopend?  
Ja, de horeca in de sauna is geopend en de volledige menukaart staat ter beschikking. Draag aan de 
bar en totdat u zit alstublieft een mondkapje en let op de 1,5 meter afstand. Zodra u plaatsgenomen 
heeft, mag u uw mondkapje afnemen.  
 
Zijn massages mogelijk? 
Ja, u kunt zich laten masseren. Ook hier dient u uw mondkapje te dragen totdat u plaatsgenomen 
heeft op de massagetafel.  
 
Kan ik badjassen, slippers, handdoeken en dekens huren?  
Ja, dat is mogelijk. Al het textiel wordt op minimaal 60 °C gewassen.  
 
Mag ik de föhns in de omkleedruimte van de sauna gebruiken?  
Ja, de föhns kunnen gebruikt worden.  
 
 

Belangrijke informatie over het e-ticket:  
 
Kan ik ook aan de kassa een e-ticket kopen? 
Nee, aan de kassa kunt u geen e-ticket kopen.  
 
Heeft het e-ticket een tijdsbeperking?  
U kunt in de webshop kiezen tussen een drie-uurs-ticket en een dagticket. Op welk tijdstip u uw drie-
uurs-ticket gebruikt, mag u zelf bepalen. U kunt er ook een Early Bird-ticket kopen.  
 
Is het e-ticket duurder?  
Nee, de reguliere entreeprijzen zijn geldig.  
 
Hoe kan ik het e-ticket betalen?  
U kunt betalen met iDeal, MasterCard, Visa, PayPal, per acceptgiro, Sofortüberweisung, giropay en 
paydirekt.  
 
Hoe lang van tevoren kan ik mijn e-ticket kopen?  
De e-tickets kunnen vanaf zeven dagen voor de gewenste datum gekocht worden en worden 
verkocht totdat het maximale bezoekersaantal bereikt is. Zodra bezoekers uitchecken, komen er voor 
die dag weer tickets beschikbaar.  
 
Ik ben mijn e-ticket vergeten of verloren en kan het niet laten zien. Kan ik het ticket ook achteraf 
laten zien?  
Nee, u krijgt alleen toegang met een geldig e-ticket.  
 
Kan de barcode van mijn e-ticket ook op mijn smartphone gescand worden? 
U kunt uw e-ticket op uw smartphone laten zien of geprint meebrengen. Omdat er 
verbindingsproblemen met het internet of de e-mailserver zouden kunnen optreden, raden wij 
echter aan om het ticket te printen.   
 
Moet ik mijn ticket gedurende mijn gehele bezoek bewaren?  
Ja, u dient het ticket na de entree te bewaren. Omdat wij verplicht zijn de tijden vast te leggen 
waarop bezoekers binnenkomen en weer gaan, moet u het ticket bij de uitgang opnieuw scannen. 
 
Ik heb al een ticket geboekt, maar kan op de uitgekozen dag niet naar de sauna. Vervalt mijn ticket 
of kan ik dit naar een andere dag omboeken?  
E-tickets kunnen niet worden omgeboekt, omgeruild of terugbetaald (zie onze Algemene 
Voorwaarden punt 4.1 en Bürgerliches Gesetzbuch §312g art. 2 nr. 9). Wanneer een geboekt ticket 
niet gebruikt wordt, vervalt het.  



 
Kan ik mijn voordeelkaart gebruiken bij het kopen van een e-ticket?  
Vanwege technische redenen kunnen de kortingen op de kaarten met betaaltegoed momenteel niet 
gebruikt worden. Resterend tegoed kan uitbetaald worden. Het kassapersoneel kan uw vragen 
hierover beantwoorden. U kunt uw kaart met betaaltegoed echter ook bewaren. Zodra de verkoop 
van entreekaarten aan de kassa weer mogelijk is, kan deze weer gebruikt worden 
 
Kan ik mijn cadeaubon bij het kopen van een e-ticket inwisselen?  
Vanwege technische redenen is het inwisselen van cadeaubonnen bij het kopen van een e-ticket niet 
mogelijk. U kunt met uw cadeaubon echter wel uitgaven in het horecagedeelte en 
wellnessbehandelingen betalen. Daarnaast kunt u het bedrag op de cadeaubon laten uitbetalen. Het 
kassapersoneel kan uw vragen hierover beantwoorden. U kunt uw cadeaubon ook bewaren. De 
geldigheidsduur hiervan wordt verlengd met de tijdsduur dat Embricana gesloten was en de tijdsduur 
dat alleen e-tickets mogelijk zijn.   
 
Kan ik een vrijkaart inwisselen?  
Het inwisselen van een vrijkaart is op dit moment niet mogelijk. De geldigheidsduur van de vrijkaart 
wordt echter verlengd met de tijdsduur dat Embricana gesloten was en de tijdsduur dat alleen e-
tickets mogelijk zijn.   
 
Kan ik de ‘2 voor 1‘-kortingsbonnen (‘2 für 1/Vario’) uit de Duitse kortingsbonnenboekjes 
gebruiken?  
Ja. Koop hiervoor in onze webshop één resp. twee tickets ‘Tageskarte 50%’ voor de gewenste dag. 
Dit resp. deze gereduceerde tickets moeten dan samen met de geldige kortingsbon bij de kassa 
getoond worden.  
 
Ik ben mindervalide en daarom mag mijn begeleider het complex gratis bezoeken. Waar moet ik 
op letten?  
Deze regeling geldt nog steeds. Boek voor uw begeleider alstublieft het ticket ‘Begleitung Behinderte’ 
voor € 0. Ook de contactgegevens van de begeleider dienen geregistreerd te worden.  
 
 


