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VELKOMMEN

SlotssøBadet er ikke bare en svømmehal, vi er meget  
mere end det. SlotssøBadets fond driver både vandland,  
badstue, padelbaner, vandrehjem samt fest og  
konferencecentre.

Vi er en socialøkonomisk virksomhed, og det er vi stolte af.  
Vi tror på, at alle kan noget, og derfor ansætter vi folk med både fysiske og psykiske ar, 
som under de rette forhold sagtens kan udføre et job og være en del af samfundet og 
arbejdsmarkedet. Hos os er der vide rammer, og vi udfordrer os selv hvert år. Senest 
med udbygning af vores forretningsområde med både Danhostel Kolding og Forum 
Kolding Bramdrupdam.

Synergierne mellem vores forretninger er gode, og det er årsagen til, at vi til konkur-
rencevenlige priser kan tilbyde pakkeløsninger på kryds og tværs. Vi kan få alt til at 
ske, så giv os en udfordring. Herunder ser du hvad vi kan tilbyde, og vi finder gerne 
en pakkeløsning til dig, hvad enten det gælder overnatning, dagskonference, fest eller 
afslapning.

Bestyrelsen i SlotssøBadets Fond

Lise-Lotte Pedersen
Marie Kock Pedersen

Jørn Pedersen 
Frank Normann

Lars Ewald

Direktør  
Otto Skak



SLOTSSØBADET

Tropisk vandland med moderne svømmefaciliteter. Vi tilbyder spa, sauna, dampbad, 
rutsjebane og varmtvandsbassin. Desuden 25 meter bassin til elitesvømmere, samt 
helt nyt spray park-område til børn. Der er fra bassinerne prangende udsigt over Slots-
søen og det gamle kongeslot Koldinghus, og så er der parkering lige foran indgangen. 
Vi tilbyder også stor udendørs sauna med fantastisk udsigt til sø og slot.

KONGEÅBADET

I Vamdrup (syd for Kolding) ligger svømmehallen med både varmtvandsbassin og  
25 meter bassin med 6 baner. Her arrangeres både aquafitness og stilleaftener.  
Vi byder på saunaer samt mulighed for at afprøve vores infrarød dybdevarme tilbud  
i selve svømmehallen.

www.ssbad.dk





DRONNING DOROTHEAS BADSTUE 

Luksus spa- og kosmetologbehandlinger, saltbassin, varme og ro er nøgleordene for 
badstuen, der ligger på førstesalen over selve SlotssøBadet. Her kan du stige af ham-
sterhjulet og fordybe dig i dine egne tanker og slappe af.  

Der er mulighed for servering af mad i loungeområdet, og for at udfordre sanserne med 
både duftbad og lys-sauna. Og så kan du fra spaen på tagterrassen sidde og nyde 
udsigten til kongeslottet Koldinghus.

www.koldingkur.dk





SCT. JØRGENS GAARD 

Her kan arrangeres ethvert arrangement fra koncerter, et hurtigt møde eller den store 
fest. Det gamle hospital er ombygget til nutidig kvalitet, men stadig i de oprindelige  
historiske rammer. Kirkesalen er derfor et attraktivt mødested med plads til 100  
personer. 

Vi har fokus på personlige løsninger og så er stemningen på Sct. Jørgens Gaard bare 
fantastisk.

www.sanktjorgensgaard.dk





DANHOSTEL KOLDING 

Vandrehjemmet byder på fantastisk beliggenhed, højt hævet over byen med udsigt til 
Koldinghus og Slotssøen. Her bor du midt i det grønne med lille skov ved siden af og 
stiområde direkte til Kolding Centrum. Der er gåafstand til byens populære attraktioner 
og hyggelig gågade med flere lækre butikker. Bus nr. 2 kører direkte fra Banegården 
til vandrehjemmet. Alle værelser har eget bad og toilet, og hele stedet er indrettet i 
moderne stil med god plads til alle både inde og ude.

www.danhostelkolding.dk





FORUM KOLDING BRAMDRUPDAM

Konference og sportsfaciliteter i top. Her kan du kombinere dagens vigtige agenda 
med små eller større indslag, hvor I får pulsen op. Skyd dine kolleger i E-sport eller spil 
dem fri i en hurtig boldkamp i hallen. Sammen finder vi ud af, hvad der skal være med 
til at gøre jeres mødedag til noget særligt. Vi har lokalerne og arrangerer også store 
konferencer og fester op til 3000 gæster. Vi ligger centralt tæt på motorvejen midt i 
Trekantområdet.

www.forumkolding.dk





SLOTSSØBADET - OUTSIDE

Hvert år er SlotssøBadet med til at arrangere en masse udendørsaktiviter.  
Det er sommer ved Søen, Jazz ved Søen, Sankt Hans Aften, Biler ved Søen.
Derudover er SlotssøBadet altid aktiv med i byens store event og aktiviteter samt  
messer rundt omkring i landet.

STUDYHOUSE

SlotssøBadet StudyHouse er studenterværelser med Koldings bedste beliggenhed. 
Lige ved SlotssøBadet og Slotssøen. Mulighed for tøjvask, gratis wifi m.v. 

www.ssbad.dk



www.ssbad.dk

DELFINWEEKEND  
I SLOTSSØBADET

Hos os kan du lære at svømme!
Til børn for 6-12 år.

Delfinweekender er for vandglade børn. 
Man kan deltage uanset om man kan 

svømme eller ej.  
Der vil være en holdinddeling  

efter ca. alder og/eller  
svømmefærdigheder.

Delfin-
weekend
13.-15. marts &

25.-27. september
Kr. 595,- pr. barn

Wellness på den spanske måde i Badstuen
Badstuen indbyder dig til en spansk fest på terrassen med wellness på den  
spanske måde med hygge, fakler, forkælelse og fri adgang til Badstuens  
faciliteter. Nyd dampbadet, saunaer, relaxbassin, saltbassin, duftbassin og det 
fantastiske udendørs spabad på taget med udsigt over Slotssøen og Koldinghus.

Aftenen starter med en velkomstdrink og derefter serveres der lækre tapas.   
Der køres saunagus* i løbet af aftenen. Arrangementet varer fra kl. 18.00-22.00. 
Pris kr. 475,- pr. person inkl. entré til Badstuen, velkomstdrink, tapas og saunagus.

Datoer for Well-Espana 2022:
Torsdag den 16. og 30. juni samt 18. og 25. august.
Billetter kan købes via www.koldingkur.dk  
eller i SlotssøBadets reception.

Torsdag 16. juni
Torsdag 30. juni
Torsdag 18. august
Torsdag 25. August

Velkomstdrink
Lækre Tapas
Saunagus
Fri adgang til Badstuen

www.koldingkur.dk

Pris 

kr. 475,- 
inkl. entré, 

velkomstdrink, 
tapas og saunagus.

*afhængig af Corona-restriktioner

SlotssøBadet
Uge 26+27+28+29+30+31
Mandag
07.30-08.15 Aqua Fitness
11.00-12.00 Babysvømning

Tirsdag - Onsdag - Torsdag 
06.45-07.30 Aqua Fitness
07.45-08.30 Aqua Fitness
11.00-12.00 Babysvømning

Uge 26+30+31
Mandag
06.30-07.15   Aqua Yoga 
Torsdag
12.00-13.00 Yoga ude/inde alt efter vejret

KongeåBadet
Uge 26+28+29
Tirsdag 18.30-19.15 Aqua Zumba
Torsdag 18.15-19.00 Aqua Zumba
 
Uge 26+27+28+29+30+31
Mandag - Onsdag - Fredag 
06.00-06.45 Aqua Fitness
07.30-08.15 Aqua Fitness

Delfinuger 
Hver uge i uge 26-31 i SlotssøBadet
Uge 27 i KongeåBadet 

Uge 26+27+28+29+30+31 
Badedyr + åbne vipper
Hver dag fra kl. 14.30/15.00

Mandag-torsdag kl. 16-17
Sjove øvelser med livredder med vores  
materialer fra vores nye livreddertårn.
Rutschebaneræs løbende
Spraypark
Danmarks første Spraypark,  
nu med børnebassin.
Hele dagen  
Motionssvømning

Dronning Dorotheas  
Badstue
Besøg vores historisk indrettede spa. 
Se hjemmesiden for behandlinger.
 
SlotssøBadet outdoor 
Solsenge med fantastisk udsigt til  
Koldinghus. Barfodscafé med mulighed for 
udendørs spisning.

SlotssøBadet
Mandag, onsdag 05.30-21.00
Tirsdag og torsdag 06.00-22.00
Fredag 05.30-18.00
Weekend 09.00-18.00
 
Badstuen
Mandag-fredag 10.00-19.00
Weekend 09.00-18.00
 
KongeåBadet
Mandag 05.45-10.00
Tirsdag 05.45-10.00 & 16.00-21.00
Onsdag 05.45-10.00
Torsdag 05.45-10.00 & 16.00-21.00
Fredag 05.45-10.00 & 14.00-18.00
Weekender 10.00-16.00

www.ssbad.dk

Åbningstider 
sommeren 2021

Når entréen er betalt, er alle aktiviteter gratis!

Vi følger alle retningslinjer fra sundhedsm
yndighederne vedr. Covid-19. 

Kom og hils på 
GURLI GRIS
søndag 27. juni 

kl. 12.30 i 
SlotssøBadet

DELFINUGE / DELFINWEEKEND

I ferierne og på udvalgte weekender kan børn lære 
at svømme i SlotssøBadet. Koncepter er udviklet af 
SlotssøBadet selv og har kørt igennem mange år 
med stor succes.

GRATIS HOLD

Efter betalt entré til SlotssøBadet er der et hav og 
gratis hold til alle. Der er babysvømning, aqua- 
motionshold, hold til ældre, paddleboardhold m.v.
vi følger med tiden og har altid de mest aktuelle 
hold med i vores udbud.

EVENTS I BADSTUEN

I vores kurbad afholder vi events for private, 
virksomheder og egne arrangementer, hvor vi 
kombinerer wellness med temaaftener og udvalgte 
behandlinger. Det kan være spanske aftener, hav-
frueaftener, polterabende og meget mere.

FERIEAKTIVITETER

I alle ferier tilbyder vi et ekstra eventprogram 
for både børn og familier. Der er med masser af 
badedyr, konkurrencer, sjove indlæg og med besøg 
af vores maskot. Vi lægger vægt på at der også 
er plads til de voksne, så der køres også hold og 
motionssvømning i ferietiden.

Babysvømning

SlotssøBadet tilbyder babysvømning med badets egne instruktører.Gennem øvelser lærer du hvordan dit barn bliver fortroligt med vand, hvordan du skal holde dit barn, hvordan du dykker med barnet osv. I vil blive guidet af vores instruktører, som også er uddannede livreddere.Du og din baby kan begynde til babysvømning når din baby er minimum 2 mdr. eller vejer 4 kg. Navlen skal være helet op. Mor skal have været til lægetjek, inden hun må komme i vandet. Vi laver max 2-3 dyk under vandet med baby – der skal være ca. 5 min. pause imellem hvert dyk.
Se alle tiderne til babysvømning påwww.ssbad.dk

i SlotssøBadet og KongeåBadet

Velkommen til en lun og afslappende aften i Dronning Dorotheas Badstue. 
I aften kan du i dit helt eget tempo nyde badstuens velgørende faciliteter: tre forskellige varmtvands- bassiner, saunaer, dampbad, koldtvandsbassin  og naturligvis den varme spa på terrassen med  udsigt ud over Koldinghus og Slotssøen. 

Derudover byder vi på en lækker anretning, som  nydes i riddersalen. Vin, øl og sodavand kan tilkøbes. 
I løbet af aftenen får alle tilbudt en fantastisk, afslappende  behandling.
 
Aftenen vil også byde på saunagus, hvor alle har chancen for en  velduftende oplevelse, at blive svedt godt igennem og få detoxet hele kroppen.
 
Pris for denne afslappende aften er kr. 575,00.• Prisen inkluderer adgang til badstuen, en lækker anretning,  15 min. ansigts- og hovedbunds behandling• Drikkevarekupon til vin, øl eller sodavand købes i receptionen  ved ankomst. Pris kr. 50,00,- 

Aftenens program:
• Tjek ind kl. 19.00
• Spisning fra kl. 19.30 – tider vil blive oplyst på aftenen• Saunagus efter spisning
• Behandling – tider vil blive oplyst på aftenen• Opkald af vandet kl. 22.30
• Farvel og tak for i aften kl. 23.00

Booking: www.koldingkur.dk eller ring 75500150
Dronningens 

kurbad
575 kr.

Dronningens
kurbad 

Lørdag 19. marts & 12. november 2022

www.koldingkur.dk

SlotssøBadet
Tirsdag, onsdag og torsdagAqua Fitness kl. 6.45 og kl. 7.45
SprayPark  
Glæd dig til besøg i Sprayparken med over 20 vandinstallationer, der inviterer hele familien til sjov og leg - adgang til SprayPark er  inkl. i entré til svømmehallen. Nu med nyt børnebassin.

Leg i SprayPark  og Familiefight med  konkurrencer i  
svømmehallen

Delfino  kommer på besøg

Efterårsferie 2020 
i SlotssøBadet

www.ssbad.dk

• Delfinuge (Børn 6 - 12 år) 5 dage, mandag til fredag fra 9-15 lærer du  at svømme ved leg og øvelser (tilmelding)• Kæmpe legebassin  i hverdagene fra kl. 14.30, med nye badedyr • SUP-træning og Yoga på boards samt SUP-Sjov i KongeåBadet     

Fredag åbent fra kl. 5.30 - 19.00

Babysvømning
Mandag kl. 17-18
Tirsdg kl. 11-12
Onsdag kl. 11-12
Torsdag kl. 11-12
Fredag kl. 10-11
AquaFitness
Tirsdag kl. 6.45-7.30 + 7.45-8.30Onsdag kl. 6.45-7.30 + 7.45-8.30Torsdag kl. 6.45-7.30 + 7.45-8.30
Yoga
Mandag kl. 6.45-7.15 Aqua yogaTorsdag kl. 19.00 - 19.45 Hot yogaSøndag kl. 11.00 - 11.45 Aqua yoga på boardAlle aktiviteter er GRATIS når entréen er betalt

Kom og prøv  vores nye  forhindringsbane



BAMSE MADSEN & HUSTED

DDeenn 2288. ookkttoobbeerr 22002211
KL. 19.00 I KIRKESALEN PÅ SCT. JØRGENS GAARD

Pris: kr. 224499,- iinnkkll..  ttaappaass 
Billet: www.ssbad.dk

BamseMadsen  
alias Helge Stolberg Madsen 
er forsanger i Bamsebandet 

“Vil Du Danse” og også kendt 
som campingfatter fra  

Egtved Camping.

Morten Husted 
er kendt af de fleste for sin 
eminente sang og guitarspil 
bla. i Mariehaven, hvor han 

spiller i Neighbours.

TORSDAG 21. APRIL 2022
KL 19.00 I KIRKESALEN PÅ SCT. JØRGENS GAARD

PRIS: KR. 275,- INKL. TAPAS
BILLET: WWW.SSBAD.DK

DE NYE PADELBANER ER ÅBNET I 
FORUM KOLDING

PRISER 
KL. 6-15  KR. 150,-
KL. 16-23  KR. 200,-

Nyd vores gode faciliteter når du booker padelbane
hos os. Der er mulighed for bad og omklædning efter 
spillet og du kan købe mad og drikkevarer i hele vores 
åbningstid og nyde den i vores lækre loungeområde.

Padel kan kombineres med adgang til SlotssøBadets 
svømmehal som tilkøb.

BOOKING AF BANER:
WWW.MATCHI.SE/FACILITIES/FORUMKOLDING

www.ssbad.

Pris
Forum Kolding:

Børn (max 14 år) kr. 25,- 
voksne kr. 50,-

Forum Kolding og 
SlotssøBadet/KongeåBadet

Børn (max 14 år) kr. 59,-
voksne kr. 89,-

Billet: ssbad.dk / bsmc.dkAktiviteter for hele familien i hallerne 
i Forum Kolding samt vandsjov 
i SlotssøBadet/KongeåBadet.
En hyggelig og aktiv dag for 
alle uanset alder.

Idrætshaller hvor der kan spilles 
badminton, bordtennis, fodbold, 
goalstation eller anden halidræt 
samt E-sport

Aktiv efterårsferie

Onsdag kl. 10.30
Ta´ et billede med

Delfino  
og få hans 
autograf

Babysvømning
Mandag kl. 17-18
Onsdag kl. 11-12
Fredag kl. 11-12
AquaFitness
Tirsdag kl. 6.45-7.30 + 7.45-8.30
Onsdag kl. 6.45-7.30 + 7.45-8.30
Torsdag kl. 6.45-7.30 + 7.45-8.30
Saunagus i herresauna* 
*kræver tilkøb
Mandag kl. 19-19.30
Onsdag kl. 10-10.30
Fredag kl. 16.30-17

Alle aktiviteter er GRATIS 
når entréen er betalt

Efterårsferie 2021
i SlotssøBadet og Forum Kolding

Delfinuge (Børn 6 - 12 år) 
Mandag til fredag fra kl. 9-15  

Her lærer dine børn at svømme 
ved leg og øvelser (tilmelding)

Kæmpe legebassin  
i hverdagene fra kl. 15, med nye 

badedyr.
Udspringskonkurrencer,  

løbende stopdans, rutsjebaneræs

Aktiv efterårsferie

www.ssbad.dk www.bsmc.dk

Der tages tider i disciplinerne, men i en 
afslappet og uhøjtidelig atmosfære. 
Der svømmes udelukkende i bassin.
Tilmelding og yderligere info finder du 
på vores hjemmeside.

OBS!
Vi tilbyder både cykeltræning, løbetræ-
ning og svømning. Du er velkommen 
til at træne med, men kan naturligvis 
også deltage i Triathlon stævnet uden-
om tilbuddet.

Start
Heat-start. Der svømmes i 27 grader 
varm vand – indendørs bassiner – 
dybde fra 1,80 til 4,5 meter.

Pris

Priser se under tilmelding  
- afhængig af distance og alder.

Præmier
Præmier til de hurtigste.

www.ssbad.dk

Vi glæder os til SlotssøBadet Spar Nord Tri 2021
- Triathlon med løb, cykling og svømning
- Aquathlon med svømmning og løb

Triathlon med løb, cykling og svømning

NYHED
Aquathlon med svømmning og løb
2 distancer

Læs mere om træning, 
tilmelding og distancerne 
på www.ssbad.dk

KONCERTER PÅ SCT. JØRGENS 
GAARD

Hele året igennem arrangeres der ekstra events på 
Sct. Jørgens Gaard. Fra Nytårskoncert til vores po-
pulærer koncerter inkl. tapas. Derudover afholdes 
der større private fester og firmaarrangementer. 

PADELBANER & PADELOPHOLD

Ud over de mange aktiviteter der i forvejen bliver 
tilbudt i Forum Kolding Bramdrupdam har vi en 
hel ny udendørs padelbane. Der er mulighed for 
at booke baner inkl. ophold på Danhostel Kolding 
samt kombinere med wellness eller svømmeop-
hold.

KOMBIBILLET SLOTSSØBADET +  
FORUM KOLDING BRAMDRUPDAM

I ferietiden tilbyder vi kombibilletter til familier, så 
der både bliver plads til svømning og badesjov i 
kombination med motion og sjov leg og motion i 
hallerne.  

EVENTS OG TRÆNINGSLEJR

Vi har altid nye events sammen med vores faste 
aktiviteter. I flere år har vi stået for SlotssøBadets 
Triathlon, Aqua Disco men også filmaftener i Slots-
søBadet, Halloweenevents, julearrangementer og 
mange flere. Derudover tilbyder vi træningslejr på 
alle niveauer.

Sct. Jørgens Gaard

Torsdag 17. november 2022 
KL. 19.00 // AKUSTISK KONCERT OG LET TAPASANRETNING I KIRKESALEN// KR. 275,-Sct. Jørgens Gaard, Hospitalsgade 4, Kolding   www.ssbad.dk 

TRIO

Akustisk koncert

PADELOPHOLD I KOLDINGPADEL - WELLNESS - OVERNATNING - PADEL

PADEL CENTER

• 2 timer padel i Forum Kolding outdoor - lån bat og bolde• Besøg i Dronning Dorotheas Badstue incl. alle faciliteter, saunaer, bade, spa• Overnatning på Danhostel Kolding i lækre værelser incl. eget bad og toilet, inkl. morgenmad og sengelinned
• 2 timer padel i Forum Kolding outdoor dag 2
Opholdet kan forlænges til 2 overnatninger mod merpris på kr. 721,-

forumkolding.dk / danhostelkolding.dk

Tag på Overnatnings-Padelophold i KoldingHer kan du spille padel, begge dage, besøge Dronning Dorotheas Badstue og nyde udsigten til Koldinghus i vores udendørs spa, samt nyde vores lækre faciliteter. Overnatning i Danhostel Kolding, hvor der også er morgenmad og sengelinned med i prisen.  

PRIS FOR 2-DAGES PADELOPHOLD 
FOR 2 PERSONER

KR. 1.657,-
INKL. OVERNATNING, 

WELLNESS OG PADEL

www.ssbad.

PrisForum Kolding Bramdrupdam:
Børn (max 14 år) kr. 25,- 

voksne kr. 50,-

Forum Kolding Bramdrupdam og SlotssøBadet/KongeåBadetBørn (max 14 år) kr. 59,-
voksne kr. 89,-

Billet: ssbad.dk / forumkolding.dk

Aktiviteter for hele familien i hallerne i Forum Kolding samt vandsjov i SlotssøBadet/KongeåBadet.En hyggelig og aktiv dag for alle uanset alder.

I hal 2 spilles badminton, bordtennis, fodbold, goalstation eller anden hal-idræt samt E-sport og kæmpe  legeland med hoppeborge i hal 1. Fokus også på oplevelser for  handicappede.

Aktiv vinterferie

Mød
Delfino  
og få hans 
autograf

Vinterferie 2022i SlotssøBadet og Forum Kolding

Delfinuge (Børn 6 - 12 år) Mandag til fredag fra kl. 9-15  Her lærer dine børn at svømme ved leg og øvelser (tilmelding)
Sjov og leg for 

hele familienI hverdagene fra kl. 15,  med mange badedyr.

AKTIV VINTERFERIE

   ssbad.dk 
 forumkolding.dk

AQUA DISCO
i SlotssøBadet

AQUA DISCO ER 100% ALKOHOLFRI

CAFÉEN ER ÅBEN

30.10.2021

SlotssøBadet afholder Aqua Discofor unge mellem 10-15 år.

Aqua Disco er en aften med  masser af fed musik. Der vil  være gang på dansegulvet  og hele svømmehallen vil  syde af unge mennesker. 

I løbet af aftenen vil der være masser af konkurrencer med gode præmier. 

Der visiteres for alkohol  ved indgangen.

Glæd dig til et brag af en  fest. Dørene åbner kl. 19.00. 
Vi lukker kl. 23.00

Opkald 22.30. 
Pris pr. person kr. 100,- 
Billet på www.ssbad.dk.

www.ssbad.dk

 BRO 
KOMMER OG 

SPILLER

WE ARE BACK!



SLOTSSØBADETS SERVICETEAM 
-  DISTRIBUTION OG SERVICE 

Vi hjælper med store som små opgaver, transport og uddeling af brochurer og rekla-
mer. Vi klarer et væld af forskelligrettede opgaver og er fleksible og servicemindede. 
Skal du have hjælp til et firmaarrangement, eller har brug for tallerkener eller toilet- 
vogne, så kontakt os. Vi gør, som vi plejer, vi løser det. 

www.ssbad.dk

PARTNERSKABSAFTALE - BLIV EN DEL AF OS!

Få gode oplevelser for jeres medarbejdere, netværk og samarbejdspartnere samtidig 
med, at jeres firma bliver synliggjort overfor vores mere end 1.000.000 gæster

Yderligere information om partnerskabsmulighederne ved  
henvendelse til: 
Edvard Køhrsen på tlf. 28450159 / ek@ssbad.dk
Otto Skak på tlf. 28875050 / os@ssbad.dk


