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På väg ned i första delen av forsen

Vildforsen
Forsen är av den typ och
storlek som du möter i flera
andra äventyrsbad i landet.
Den inleds med en startbassäng där du ska över en tröskel innan det bär iväg utför.
Därefter följer flera krökar
fram och tillbaka. Det hela
avlutas med ett gupp du ska
över innan du landar i den
avslutande bassängen.
Detta avslutande gupp innebär att du gör ett litet hopp
om du tagit fart inför sista
rycket. Vildforsar är säkerhetsmässigt inte helt okomplicerade varför personalen
här släpper på folk en och en
inför sista guppet ifall det är
flera på gång samtidigt.
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Strömkanal
Strömkanalen är av
den lite längre sorten.
Den slingrar sig in under vildforsen och i
utgångshålet finns ett
vattenfall som du
drabbas av.
Strömmen är lite väl
svag för att kanalen
skall komma till sin
rätt.
Strömkanaler med bra
fart blir ofta en samlingsplats för badgästerna.

På väg ut efter ett varv i strömkanalen
Vattentemperatur
Vattnet håller den temperatur som är vanlig idag
innebärande lite varmare
än äventyrsbad byggda
under 80-talet.

Inne i strömkanalen

På väg ned i pisten

På väg över sista guppet

Pist
Aqua Mera har en ordinär
pist, som slutar i en egen
landningsbassäng. Vid starten finns ett ”strilande räcke”
som håller pisten med ett
jämt vattenflöde.

Tampas med bottenbubbel

Bubbel
Precis som i nybyggda bad idag så
finns det i Aqua
Mera mycket bubbel
och sprut. Dels i
form av bottenkaskader men också i form av grova
vattenstrålar eller
s k vattenkanoner.

Vattenkanoner i
äventyrsbassängen
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Ruschelkanorna slingrar
sig utanför huset.
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Bromsrännorna för
ruschelkanorna

Ruschelkanor
Här finns två ruschelkanor.
En kort snabb av svart
svårighetsgrad (blå färg på
röret). Det rödfärgade röret
är lättåkt, men också
mycket väldoserat. Det gör
att åkningen blir rytmisk
och utan obehagliga knicksiga krökar. En bra bana.

Äventyrsbassängen
Hjärtat i badet är den
oregelbundet formade
bassängen som vattenvägen förbinder de olika attraktionerna. Härifrån kan du lätt nå
strömkanalen, klätterväggen, utebassängen
och stranden.
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För knattarna
Barnbassäng
En föredömligt bra
barnbassäng gör att
knattarna får fullt upp.

Ful fisk?

Barnbassängen består av tre olika småbassänger
som förbinds med miniruschalkanor och trappsteg.
Barnbassängen ligger utanför serveringen och avsides i förhållande till själva äventyrsbadet. Men alldeles intill finns gott om bord och stolar där föräldrarna
kan sitta och ha koll på sina telingar.

Äventyrsbassängen har
dock inga vågor.
Badstrand
Trots att det inte finns
vågor så har man ändå
en badstrand.
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Klättra på väggen eller bara stå och slappa och
snacka med en kompis.
Klättervägg
En lång vägg med bergliknande struktur. Halvvägs ute på
väggen kan ett vattenfall dra
igång. Är du duktig tar du dig
hela vägen till andra sidan.

Badstrand
Äventyret i Aqua Mera har en mycket bra bred. Här finns att göra för alla.
Det enda som saknas är vågorna.

Badstranden
Stranden
Men även den strand
som finns i äventyrsbassängen fungerar
bra som lekyta för de
allra minsta.
Mycket bra bassäng för de allra minsta. Tyvärr ligger den lite offside i förhållande
till själva äventyrsbadet.
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Tillgänglighet och service
Omklädning
Elektoniskt system där
du får ett armband som
dels håller reda på hur
länge du är inne, dels
som du låser skåpen
med.
Multibassängen

Utomhusbassängen
Utomhusbassäng
Denna bassäng som
har bottenbubbel når
du direkt via äventyrsbassängen. Bara att
simma ut i.

Hopp och dyk
Ena kortändan av motionsbassängen är avdelar för hopparna. Det
finns 1, 3 och 5-metershöjder att hoppa från.

Hoppavdelningen

Bubbelpool
Lite gömd
bakom
vildforsen
finns en
bubbelpool för ca
10 personer.

Multibassängen är på
25 meter och har två
höj och sänkbara golv.
Den går att värma upp
till 34 grader på bara ett
tiotal minuter. Används
för både undervisning
och rehabilitering.

Motionsbassäng
Denna är på 25 meter
och har 8 banor.

Motionsbassängen

Utbudet av bassänger och hoppmöjligheter kan anses ordinärt i Växjö

Öppettider
66 timmar öppet under
en normalvecka.
Mån-fre
10.00-20.00
lör-sön
10.00-18.00
Golven
Golven är ”normalhala”
för ett badhus. Dock
finns det beläggning
som är bättre än i detta
helt nya bad. Man borde gjort ett besök i
Ljungby...

Priset
Familj om 2 vuxna och
2 ungdom/barn betalar
195 kr för 3 timmar och
230 kr för heldag. På
fre-sön och lov kostar
det 230 resp 260 kr.
Mat/fika
Restaurangen innehåller ett brett utbud av
både snabbmat och
pasta mm samt fikamöjligheter.

Plus för säkerhet och
”omklädningssystemet”
(även om det fanns inkörningsproblem).

Parkeringsplatser
Parkeringsplatser med
början 10-15 meter från
entrén. Kostar 5kr/
timma. Detta gäller under i stort sett all badtid.
Säkerhet
Ett par badvärdar var
ständigt placerad mitt i
anläggningen och hade
god kolla på de känsliga ställena, t ex vildforsens avslutning.
Fikabord
Medhavd matsäck får
inte intas i äventyrsbadet. Däremot utanför i
entrédelen där också
barnbassängen finns.
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Hitta dit

Äventyret för tonåringar
8,0

Rekommendation

Äventyret för mellanbarn 1)
8,5

Äventyret för knattar 1)
8,0

Svårt att komma på
något mer än att de
anvisningsskyltar som
finns har för litet typsnitt för skumögda
gubbar utan glasögon.

Vägen dit
Växjö ligger 25 mil från
Malmö och 27 mil från
Göteborg.

Aqua Mera´s hemsida:

Bassänger/pool/hopp
7,0

http://www.vaxjosimhall.se/

Tillgänglighet och service
5,5
TOTALPOÄNG 7,4

Sammanfattande bedömning
Aqua Mera är ett av de bästa baden i landet och representerar toppen av
utvecklingen där den idag befinner sig. Bra bred, mycket att pyssla med
och allt på en så begränsad yta som möjligt för att inte göra anläggningen orimligt dyr att bygga.
Aqua Mera är väl värd en 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.

Annat kul i Växjö?
Kolla: http://www.turism.vaxjo.se/
vaxjo/default.asp

Fler badguider från Fem på äventyrsbad hittar du på:
http://gardo.ldt.nu/fem/index.htm
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