
Leidraad voor uw 
eerste bezoek
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Emser Therme: basisinformatie

Parkeren: parkeerkaarten kunnen zowel aan de kassa van 
de Emser Therme worden betaald als bij de automaat op de 
parkeerplaats bij de Remy-Brücke/in de parkeergarage.

Toegang: u krijgt een chiparmband, 
bewaar het ontvangstbewijs. 

Werking van de kasten: u hebt de keuze uit 
een kluisje of een locker. Met de chip kunnen beide wor-
den afgesloten. U drukt de chip tegen het slot en zodra het 
knippert, draait u het slot dicht naar links. Voor het openen 
drukt u de chip opnieuw tegen het slot. Onthoud het num-
mer van uw locker! Als u het nummer vergeten bent, neemt 
u contact op met de medewerkers bij de receptie.

Huurartikelen: badjassen en sauna-
handdoeken kunnen bij de receptie of 
saunabar worden gehuurd.

Contante betaling: consumptie, mas-
sages en schoonheidsbehandelingen 

worden op uw chip geboekt en bij de kassa aan de uitgang 
betaald.

Spontaan zin in een massage? Dat is 
geen enkel probleem. Spreek gewoon 
een van onze advies- en verkoopmede-
werkers aan bij de receptie of direct in 
de wellnessgalerij voor een openstaand 
tijdstip. Wij adviseren u graag over ons 
veelzijdige wellnessaanbod.

Voor uw eigen veiligheid: draag badslip-
pers, dit vermindert het risico op uitglijden 
en ongevallen.

Hygiëne: neem een douche voordat u in het 
zwembad of in de sauna gaat. Zo draagt u bij 
tot een goede waterkwaliteit en hygiëne. Wij 
verzoeken u om in de sauna op een sauna-
handdoek te gaan zitten.

Respect: uit respect voor alle gasten vragen we 
u om ligstoelen en zitplaatsen niet te reserveren. 
Gebruikte handdoeken kunt u achterlaten in de 
daarvoor bestemde manden. Onze medewerkers 
hebben de instructie gekregen om gereserveerde ligstoelen vrij 
te maken wanneer dat nodig is.

Tussenstand: in de overgang naar de 
sauna bevindt zich een chipstation waar u 
uw resterende tijd kunt controleren.

Uitchecken: vergeet bij het verlaten van 
de thermen niet om al uw persoonlijke 

en waardevolle voorwerpen mee te nemen en de locker open 
te laten staan. Als u nog uitstaande betalingen hebt, wendt 
u zich tot de medewerkers bij de kassa aan de uitgang. Als u 
alles hebt betaald, kunt u direct door het draaihek lopen bij de 
uitgang. 

Foto’s en het gebruik van mobieltjes: foto’s maken en tele-
foneren is in onze faciliteit niet toegestaan. Wij verzoeken u 
hiervoor de wifi-ruimte in het thermengedeelte te gebruiken.  

Roken: roken is toegestaan in de gemarkeerde buitenruimtes 
van de thermen. Gooi uw sigaretten niet op het gras, maar in de 
daarvoor voorziene asbakken. De FlussSauna is een volledig 
rookvrije zone.

Hartelijk welkom!

4  Lounge met open haard
5  Rustruimte
6  Buitenterras

Fitnesspanorama
1  Dames-wc
2  Heren-wc
3  Fitnessbar
4  Cursusruimte
5  Krachttraining met Life Fitness-toestel-

len
6  Vrije training met Life Fitness-toestellen
7  Advies/fitness-check
8  Buitenterras

Wellnessgalerij
1  Receptie
2  Duomassageruimte voor klassieke en 

exotische wellnessmassages
3  Luxe bad – luxueus bad met kostbare 

badessences in een stijlvolle omgeving 
– alleen of met twee personen

4  Waterzweefbed 
Op een speciale ligstoel kunt u heerlijk 
tot rust komen in een lichaamspakking 
met olie of kruiden.

5  Hamam met een ruimte voor natte 
massages en een Turks stoombad In de 
hamam worden, na het opwarmen in het 
stoombad, zeepborstel- en zeepschuim-
massages aangeboden. 

6   Massageruimte voor klassieke en 
exotische wellnessmassages

7  Schoonheidssalon 

Emser Therme
1  Lift en trappenhuis

Thermengedeelte
1  Galerij met wifi en rustruimte
2  Emser® -zoutinhalatie –  

met origineel Emser®-zout en ontspan-
ningsstoelen, 35 °C

3  Infraroodstoelen

Saunapark
1  Legplanken
2  Dames-wc
3  Heren-wc
4  Lounge met open haard
5  Rustruimte
6  Buitenterras

Galerij
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Thermengedeelte
1  Restaurant Halberts  

Zelfbediening
2  Badmeesterruimte
3  Bubbelbad 38 °C
4  Thermaal binnenzwembad  

met diverse attracties, 33 °C
5  Regenveld met thermaal water, 35 °C
6  Bewegingsbad, 32 °C
7  Sidroga®-kruidenstoombad, 

met originele Sidroga®-kruiden, 47 °C, 
100% luchtvochtigheid

8  Koudwaterbad, 18 °C
9  Warmwaterbad, 38 °C
10  Thermaal buitenzwembad, 30-34 °C, 

met stroomkanaal en ligbedden in het 
water 

11  Sportbad, 26 °C drinkwater (geopend 
tijdens de zomermaanden)

R  Rokersruimte

Saunapark
1  Overgang naar de sauna met legplan-

ken en chiplezer
2  Douches
3  Duikzwembad
4  Sanarium – bij een temperatuur van 

57 °C en een luchtvochtigheid van 55% 
heerst hier een bijzonder zacht klimaat 
voor ontspanning en welzijn.

5  Stoombad – intensieve stoom bij 45-
47 °C veroorzaakt met 100% luchtvoch-
tigheid dezelfde lichaamswarmte als in 
een sauna, ondanks de lage tempera-
turen.

6  Zoutsauna – Finse sauna met zout-
stenen bij 85-90 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid van 10-20%

7  Verwarmd voetenbad
8  Saunabar
9  Rustruimte
10  Lounge met open haard
11  Douche
12  Tuinsauna – sauna bij 90 °C en een 

relatieve luchtvochtigheid van 10-20% in 
een moderne omgeving De tuinsauna is 
een opgietsauna.

13  Klanksauna – Finse sauna bij 75 °C en 
een relatieve luchtvochtigheid van 10% 

Emser Therme
1  Ingang
2  Restaurant Halberts, wifi-ruimte
3  Thermenshop
4  Advies
5  Receptie
6  Kleedkamers voor personen met een 

handicap en gezinnen
7  Kleedkamers
8  Trap naar het fitnesspanorama
9  Dames-wc/-douche
10  Heren-wc/-douche
11  Vrij toegankelijke wc/douche
12  EHBO-ruimte
13  Lift
  

Meer wc’s vindt u in het souterrain

14  Panoramasauna – bij een temperatuur 
van 85 °C en een luchtvochtigheid van 
10% kunt u gebruikmaken van de sauna 
met een unieke blik over het Lahntal. Het 
interieur van de opgietsauna is gebasee-
rd op het paneelwerk van een jacht.

15  Lounge met panoramabar
16  Zonneterras
17  Douches
18  Wc/hygiënedouches
19  Sauna-bewegingsbad
R  Rokersruimte

Benedenverdieping met buitenruimte

Emser Therme GmbH 
Viktoriaallee 25 
56130 Bad Ems

Telefoon +49 (0)2603 9790-0 
 info@emser-therme.de

www.emser-therme.de

Textielvrije 
saunaruimte


