Finse Piste
De Finse Piste van Lissenvijver: een verlichte joggingbaan van maar liefst 1,5 kilometer lang.
Deze is dan ook tijdens de wintermaanden in gebruik , want dan kan je op de gewone
looproute’s niet terecht . Een Finse Piste is verlicht, vlak maar ook zacht, en veilig voor uw
looptraining.




De piste is verlicht:

1 losse beurt: 2 euro
Abonnement : 40 euro.




Elke weekdag
van zonsondergang
tot 22u00.

1 jaar geldig
Onbeperkt aantal keren per week.
Op elk moment van de dag.

Praktisch
Aan de receptie van Lissenvijver toon je je abonnement of neem je een losse beurt.
Dan krijg je een polsbandje als toegangsbewijs. Je kan zo gebruik maken van de
parking, kleedkamers , douches , lockers en uiteraard de Finse Piste.

Start to run

Technisch

Is automatisch in het abonnement
begrepen !

Grote ronde: 1500 meter
Kleine ronde: 800 meter
Ondergrond: bosgrond,

* U leert in 10 weken 5 km lopen !

* We zetten alle lessen op uw USB-stick
om ze zo op uw Mp3-speler te zetten
Zo krijgt U een gesproken begeleiding
van uw joggingsessies met de nodige
stukjes toffe muziek.






perfect vlak
tak & wortel vrij
niet te zacht, niet te hard
Nazicht en onderhoud

De piste is gevarieerd in bochten en
hellingen. Door de hoge ligging blijft
de piste bij regen vrij van plassen. Er
is gekozen voor een milieuvriendelijke,
lage ledverlichting (elke 6 meter).

Opgelet: * De Finse Piste is enkel toegankelijk mits een geldig toegangbewijs.

* Indien de piste om uitzonderlijke redenen niet ter beschikking zou zijn, zal dit vooraf
uitgehangen worden.
* Tijdens het weekend is de piste ‘s avonds niet verlicht.
* In bovenstaande prijzen is geen ongevallenverzekering begrepen.
* Honden en fietsen zijn NIET toegelaten in dit gedeelte van Lissenvijver.
Bovenstaande prijzen zijn geldig tot eind 2017.

