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Schaatsbaan op echt ijs

Kom je gezellig schaatsen op de ijsbaan in Sluis?
Vanaf zaterdag 17 december a.s. t/m zondag 8 januari 2023 kan je weer gezellig schaatsen op de ijsbaan in Sluis.
De schaatsbaan is al jaren een groot succes, dat blijkt ook uit de vele enthousiaste reacties van bezoekers.
De schaatsbaan beslaat de hele Groote Markt in Sluis, bijzonder is dat de schaatsbaan rondom de oude
‘Wilhelminaboom” wordt gebouwd.
Speciaal voor de kleinste schaatsertjes, komt er een aparte kleuter-baan waar ze op hun gemak de beginselen
van het schaatsen onder de knie kunnen krijgen. Natuurlijk is er ook aan de hulpmiddelen gedacht.
In de naastgelegen N’Icebar is er een gezellig zitgedeelte waarbij je uitkijkt op de schaatsbaan en kun je onder het
genot van een drankje nagenieten of de activiteiten van de schaatsers gade slaan. Hier is ook de ticketverkoop,
schaatsen-uitleenbalie en de toiletten.
De schaatsbaan is geopend vanaf zaterdag 17 december 2022 ™ zondag 8 januari 2023, m.u.v. kerstavond, 1e
Kerstdag, oudejaarsavond en 1 januari 2020.
Er kan geschaatst worden in tijdsblokken of de hele dag (houd wel rekening met de veeg ‘pauze’, tussen de
blokken door).
De volgende tijdsblokken zijn mogelijk: 11-14.15 / 14.45-18.00 / 18.30-22.00 uur.
De kleuter baan heeft tijdsblokken van 11-14.15 en 14.45-18.00 uur.
Prijzen: € 7,00 per tijdsblok incl. schaatsen of € 10,00 voor een dagkaart incl. schaatsen.
Knipkaart € 70,00 voor 12 tijdsblokken.
Belangrijk! Vergeet uw handschoenen niet!
Niet alleen de schaatsbaan zorgt voor extra sfeer en gezelligheid in Sluis, ook de winkelstraten worden sfeervol
in kerststemming gebracht. Ook is er in deze periode een "Kras & Win" eindejaarsactie waarbij je kans maakt op
gratis winkelen en horecabezoek met een waarde tussen € 25,00 en € 1000,00.

Wanneer
Van za 17 december 2022 tot zo 8 januari 2023, dagelijks

Waar
Groote Markt
Groote Markt
4524 CD Sluis

Prijs
€7.00
De tickets zijn inclusief de huur van de schaatsen.

Organisatie en contact
Middenstands Vereniging Sluis
e-mail: info@sluisonline.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
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