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Aqua Nova i Maserhallen, Borlänge

Aqua Nova
Borlänge

Testad av Fem på äventyrsbad under
september 2004 och februari 2005
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Äventyret

Magic Eye…
…. Är namnet på en 130
meter lång ruschelkana
som är något alldeles extra. Den är hela 2,5 meter bred och du kan åka
hela familjen i bredd om
du vill. Nästan som att
glida ned längst en vattenfylld trottoar.
Du kan välja mellan enkel– och dubbelringar,
eller åka helt utan.

Krök i vildforsen
Vildforsen
En fors av den
”normala” konstruktionen med 4-5 svängar
och därefter bär det
ned i en landningspool.
Dock är botten och sidorna i forsen
”vadderade” med ett
3 cm tjock gummimaterial som mildrar de törnar man annars gärna
får i en vild fors. Bra!

Fem på äventyrsbad

Magic Eye—unik för Sverige
Black Hole…
… är 100 meter lång
och du åker i totalt mörker, men röret lyses
upp av runda ljusringar.
I röret sitter 10 gröna
ljuspunkter som du
skall träffa med handen. För varje två du
träffar tänds en färgad
lampa utanför.

Vildforsen

Black Hole

Super G
Japansk bro

Super G…
… är 80 meter lång och
har tidtagning.
Banan är av svart svårighetsgrad, dvs här går
det undan.

Vattensprut

På väg mot landningspoolen

Hela tre ruschelkanor bjuder Aqua Nova på
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Saknas
Det finns ingen grotta
eller pist i Aqua Nova.

En badguide från Fem på äventyrsbad

3

För knattarna
Flytleksaker
Aqua Nova håller med diverse flytleksaker för leksugna.

Vågbassängen med sin ö i mitten
Vågbassängen
Bassängens form är mer oregelbunden och
spännande är vi är vana vid. Vågorna är däremot
ganska beskedliga. En bit ut finns en långsmal ö
som ett avbrott i vattenspegeln.

Stor barnlagun med mycket att pyssla med

Minipool i sköldpaddan

Barnlagun
En stor lagun med vattenspeglar i olika nivåer finns för knattarna. Här hittar
du också ”djur med sprut” och annat
för de små att sysselsätta sig med.

Klättervägg med
vattenfall
Klättervägg
Under ett vattenfall som
hotar dra igång då och
då så ska du ta dig
över till andra sidan. I
mitten av banan får du
det riktigt besvärligt när
”stegen” blir mycket
små.

Badstrand
I stora bassängen finns en ”badstrand”
som de små kan utnyttja. I strandkanten har man valt att ha ett trappsteg för
att få stopp på vågorna.

Vågorna är ganska beskedliga
Äventyret i Aqua Nova bjuder på det mesta som går att hitta i dagens bad.
Tre mycket bra ruschelkanor, en vildfors och en vågbassäng. Så avsaknaden
av pist, strömkanal och grotta gör inte så mycket.

Tre vattenspeglar finns i barnlagunen

Badstranden med sina flytleksaker

Barnlagunen är ett föredöme. Precis så här ska knattarna bli bemötta.
Även de ska ju få sitt äventyr i badet.
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Bassänger

Tillgänglighet och service

Motionsbassäng
7 banor innehåller motionsbassängen som är
25 meter lång.

Hopp/dyk
Hopptornet med höjder
till 5 meter var under
ombyggnad under vårt
besök. Man delar bassäng med motionssimmarna.

Öppettider
69 timmars öppethållande under en
normalvecka.
Mån-fre 10.00-20.00
Lör-sön 10.00-18.00

Undervisningsbassäng
En normalstor undervisningsbassäng finns
för simundervisningen.

Säkerhet
Vi fick stor uppmärksamhet från personalen
eftersom vi var ensamma i hela anläggningen :-)

Motionsbassäng
Golven
Helt OK

Hopptorn
Utomhusbassäng
Den är stor som ett
hus —till ytan. Och har
en strömkanal som går
i två olika farter.
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Undervisningsbassäng
Bubbelpool
Den rymmer säkert upp
mot 20 personer. Mycket stor med andra ord.

Parkeringsplatser
Gott om gratis parkering utanför entrén.

Mat
En trappa upp med utsikt över hela badet
finns ett mindre fik med
det allra nödvändigaste. Utanför entrén finns
ytterligare ett matställe
med hamburgare mm

Priset
För en familj om 2 vuxna och 2 barn kostar 3
timmar 195 kr. Heldag
kostar 240 kr.
Omklädning
Nytt och fräscht. Duschar med touchkontroll och gott om fina
skåp.

Fikabord
Några få fikabord finns
vid motionsbassängen.
Golvytan i själva äventyrsdelen är för begränsad för att rymma bord.

Klädskåp

Plus för öppettider och
omklädning. Priset är
också helt okey.
Utomhusbassängen.

Bubbelpoolen

Aqua Nova bjuder på en relativt normal standard när det gäller motionsbassäng
och hopp/dyk. Men bubbelpoolen är däremot mer imponerande.

Fiket en trappa upp

Tillgången på fikabord
för matsäcksgäster är
dock för dålig och du
får sitta avsides.
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Betyg

Hitta dit

Äventyret för tonåringar

Vägen dit
Borlänge ligger 220 km från
Stockholm, 110 km från Gävle
och 160 km från Örebro.

8,5

Rekommendation

Äventyret för mellanbarn 1)
9,5

Äventyret för knattar 1)

Svårt att ”klaga” på något, men placeringen
av fikaborden är lite
tråkig.

8,5

Bassänger/pool/hopp
5,0
Tillgänglighet och service
6,0
TOTALPOÄNG 7,5

Sammanfattande bedömning
Aqua Nova är en mycket positiv upplevelse. Ett toppmodernt bad som
innehåller precis ”rätt” aktiviteter. Idag i september 2004 så menar vi att
Aqua Nova är Sveriges bästa äventyrsbad.
Ett besök i Aqua Nova är värt en LÅNG omväg.
1) Mellanbarn = från simkunniga till tonåringar.
Knattar = icke simkunniga
2) Maxpoängen är 10,0
3) Rekommendationen innehåller ett förslag till förbättring. Det förslag vi bedömer angelägnast.
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Aqua Nova´s
hemsida:
http://www.borlangesimhall.se/
Tel 0243-745 51
Maserhallen AB; Masergatan 22,
78440 Borlänge

Annat kul i Borlänge?
Kolla: http://www.borlange.com/
Och: http://www.dalarna.se/

