Hier kunt u aan de de dagelijkse stress
ontsnappen
 Slechts 20 minuten van Augsburg
 In een ongedwongen atmosfeer
 In een groen paradijs
 In een familievriendelijke
omgeving
 Of bij een feest wat toevallig
plaatsvind
Wanneer u komen kunt:
 Vooraf melden is wenselijk
 Wij zijn geopend van
1 mei tot 30 sept.
 Dagelijks van 9.00 – 18.00 uur
 Middagsrust van 12.00 – 14.00 uur
Zaterdag 13.00 - 15.00 uur
U wilt de natuur beleven
 U draagt bij uw ecologische omgeving te
beschermen
 In familiekring
 Met vrienden
 Met kinderen uit alle leeftijdsgroepen
U wilt ongekleed recreëren
 Met familie en vrienden
 In een aangenaam gezelschap
 Bij het zonnebaden
 Bij sport
 Tijdens het zwemmen

Dat alles bied u de

Sportbund Helios
Augsburg-Kissing e.V.
Met haar sport- en recreatie gebied
in Kissing bij Augsburg.

Wij zijn een vereniging die zich zoveel mogelijk inzet voor een vrije en natuurlijke ontwikkeling van mens en natuur.
Wij zijn lid van de:
Bayerischen Naturistenverband e. V.
(BNV)
Wij zijn een naturistenvereniging, dat betekend dat wij, natuurlijk wanneer het weer
dit toelaat, ons zoveel mogelijk ongekleed
op het terrein bevinden. Dit geld natuurlijk
ook voor onze bezoekers en gasten.

Wij hebben :
• Een groot en goed onderhouden gebied
van ca 7,5 ha.
 Ongeveer 240 Leden
 Een mooie en gezellige kantine
 Prima sanitair met warm en koud
stromend water
 Kinder speeltuin
 Sportplaatsen voor o.a. Badminton,
Petanque, Softball, Tafeltennis en Vol
leyball
 (Seizoens) Tentplaatsen (per direkt)
(Seizoens)Caravan (wachtlijst)
 Grote plaatsen voor gasten met Tent,
Caravan of Camper.
 Ligweide
 Zwemmogelijkheden in onze natuur
vijver, of in de nabijgelegen Auensee
(naturistisch) of in de Weitmannsee (tex
tiel)

Hoe kunt u ons vinden?
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Prijzen:
•
•

•
•
•
•
•
•

€ 5,- per persoon/dag (NFN Leden)
€ 7,- per persoon/dag (geen NFN Leden)
Jongeren onder 18 jaar gratis
Caravan /Camper €10,- per nacht
Tent €4,- per nacht ( geen stroom)
Borgsom voor band en sleutel €15,Inclusief electriciteit, douchen, afvalafvoer
WiFi-Zone in en om de kantine

Bent u nieuwsgierig geworden?
Breng ons dan eens een bezoek .
U kunt dan zelf een indruk krijgen en
kennismaken met ons verenigingsgebied .
Wij verheugen ons altijd op gasten, wij kennen
een omvangrijk programma met vele
uitstapjes naar o.a. Augsburg, Friedberg, Kissing, Mering en natuurlijk München! Wandelen
en fietsen is mogelijk in de beschermde
natuur. Verken de Kissinger en
Königsbrunner Heide en nog veel meer.

Wij zijn bereikbaar:
•

•

•


Schriftelijk:
Sportbund Helios Augsburg Kissing e.V.,
Postfach 102308, 86013 Augsburg
Telefonisch:
+498233 / 5950 (kantine, bij
voorkeur in het weekeinde)
Mobiel: +49170/2107068
Internet:
www.sportbund-helios.de
E-Mail:
peter.widmann@sportbund-helios.de
hanni.kretschmer@sportbund-helios.de

Sportbund Helios
U bent van harte welkom!
Voor een paar dagen maar ook
voor een langere vakantie!
Uw

Wij zijn:
•
•

Kindvriendelijk
confessioneel en traditioneel politiek
neutraal

Sportbund Helios

Augsburg-Kissing e.V.
August 2017

Augburg-Kissing
e.V.
95 jaar in 2017

Sport
Spel
Gezelligheid
Natuur
Vakantie

