
www.lago.be

Neem mij gratis mee en ontdek het leukste Lago-nieuws!

ZWEVEGEM
Ontdek het eerste Lago-centrum met 
ecologische fitness en nagelnieuw 
Speel.-concept! 
  page 4

KORTRIJK
Het aftellen naar het achtste Lago-
zwemparadijs kan beginnen.
  page 5

6 CENTRES
LAGO

6 Lago-zwemparadijzen, dat zijn 6 
ideale excuses voor een geweldige 
uitstap met het ganse gezin!

  page 6 à 11

Campagne 2: familie

NOG MEER PLEZIER 
BELEVEN? 
Registreer je op onze 
website en ontvang het 
laatste Lago-nieuws en 
promoties in je mailbox! (photo campagne LAGO)

LAGO
Dat is fun voor de hele familie!
  page 2-3

KLEUR DE TEKENING ACHTERAAN IN, BEANTWOORD DE 
VRAGEN EN MAAK KANS OP LEVENSLANG ZWEMMEN OF 

EEN VAN DE 10 JAARABONNEMENTEN !!
  page 12

Krant

Grand affichage horizontal
Campagne février
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DIETHER
THIELEMANS
Algemeen directeur

Waar staan we voor met Lago?
“Lago stoelt op vijf waarden die 
perfect matchen met wie we zijn en 
waar we voor staan, namelijk: veilig, 
vooruitstrevend, vlekkeloos, warm en 
plezierig. Veiligheid is zonder twijfel 
steeds onze topprioriteit. Onze zin voor 
innovatie ontdek je vast in alle hoekjes 
van het zwemparadijs, gaande van onze 
unieke wildwaterbaan tot het AngelEye-
drenkelingendetectiesysteem, een waar 
staaltje technologie dat je enkel bij ons 
als grote groep zwemparadijzen zal 
vinden. Jou als onze gast een zorgeloze 
totaalbeleving kunnen aanbieden, kan 
niet zonder steevast in te zetten op een 
vlekkeloze service en infrastructuur. 
En last but not least voel je het Lago-
gevoel ongetwijfeld doorschemeren in 
de warme en plezierige omgeving die we 
samen voor al onze klanten creëren.” 

Lago is een naam die niet alleen op en top 
vakantie uitstraalt, maar ook doet teruggrijpen 
naar waar we voor staan: puurheid, kwaliteit en 
een onvergetelijke uitstap met het ganse gezin.

Onze liefst 2,5 miljoen bezoekers per 
jaar maken dat we elke dag opnieuw 
er weer keihard tegenaan gaan om 
voor ieder, jong of oud, die ideale, 
zorgeloze dag vakantie te bieden. 

Met twee nieuwe centra in volle 
aanbouw en nieuwe sensaties in 

tal van onze zwemparadijzen trekt 
Lago resoluut de kaart om jou nog 
meer waterplezier aan te bieden !

NIEUWE NAAM, NIEUW GEZICHT !
Omdat we je in de toekomst nóg meer zullen verblijden met nóg meer water en plezier,  
hoort daar uiteraard een fantastisch nieuwe naam en logo bij !  



Campagne 2: familie

3

LORE
WALRAVENS
Marketing manager

Waarom kozen we voor Lago? 
“Lago straalt alles uit waar we met 
het hele concept voor staan: Een trip 
naar een van onze zes (binnenkort 
acht!) Lago-zwemparadijzen is de 
ideale (halve) daguitstap voor het 
hele gezin, en dat allemaal dichtbij 
huis. Wij brengen die vakantie als 
het ware naar je toe en bieden je 
een plek waar jong en oud zorgeloos 
kunnen genieten van heel wat 
waterpret! Heb je zin om er met z’n 
allen eens lekker op uit te trekken? 
Of ben je op zoek naar de ideale 
sportieve of recreatieve ontspanning 
na een zware werk- of schooldag? 
Dan weet je dat je bij Lago terecht 
kan voor een spetterend avontuur 
van de bovenste plank !”

LAGO
S&R Group

Geldenaaksebaan 329
3001 Leuven-Heverlee

www.lago.be

Grand affichage verticale - Abri de bus
Campagne février

Grand affichage horizontal
Campagne février
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ROB
JANSSENS
Facility manager
?
“??????.”

www.lago-zwevegem.be

ZWEVEGEM
OPENING JUNI 2018!

Extra veel fun met Speel.!
Met Speel. verdubbelt Lago 
de fun! Kids van 3 tot 12 jaar 

kunnen er naar hartenlust spelen en 
bewegen op de schaatspiste, zich wagen 
aan een klimavontuur, een laserlabyrint, 
kids escape room, of hun creativiteit de 
vrije loop laten in de Lego- en Playmobil-
kamer. Wij weten alvast wat de favoriete 
daguitstap van de kinderen wordt!

Peuterbad

Sportbad

Fitness Rest-eau-café

Speeltuin

Warme lagune
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Niet één maar twee primeurs hebben 
we voor jou: Lago Zwevegem mag als 
allereerste een ware Lago Club-fitness 
openen. Bovendien zal deze fitness 
volledig rusten in een duurzaam 
karakter. Terwijl je op de loopband en 
andere toestellen de kilootjes eraf 
traint en aan je conditie werkt, wek 
je ook nog eens stroom op wat zelfs 
teruggegeven kan worden aan het 
net. Al sportend bijdragen aan het 
milieu: als dat geen motivatie is om 
aan beweging te doen!

www.lago-kortijk.be

OPENING 2019 !

 
IDENTITEITSKAART

NAAM : Kick

ANIMAL : Kikker

KLEUR OGEN : Rood

ADRES: Nelson Mandelaplein 
 8500 Kortrijk

ONTDEK DE ALLEREERSTE EN BOVENDIEN 
ECOLOGISCHE LAGO-FITNESS!

Glijbanen

Wellness

Sportbad

Golfslagbad
Rest-eau-café

Bady & peuterbaden

Wildwaterbaan

Buitenbaden

Warme lagune

LAGO KORTRIJK
Met een wildwaterbaan van 
160 meter lang wordt Lago 
Kortrijk ongetwijfeld dé locatie 
voor jonge en iets-minder-jonge 
wateravonturiers. Tel daar het 
golfslagbad en de glijbanen bij 
en je weet dat het een trip wordt 
om niet te vergeten. Voor de kleine 
zwemmertjes voorzien we een 
kinderwereld met maar liefst 3 
baden. Dolle pret gegarandeerd! 
Na al dat gestoei laten we je 
relaxen in de warme lagune, 
sauna en stoombad: heerlijk! De 
kers op de taart is het buitenbad 
dat alle dagen van het jaar open 
is. Wij tellen alvast af naar een 
spetterende opening in 2019!
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BART DUPONT
Centrum manager

www.lago-olympia.be

 
IDENTITEITSKAART

NAAM : Beire

LEEFTIJD : 3 Jaar

DIER : Beer

KLEUR OGEN : Blauw

ADRES: Doornstraat 110
 8200 Brugge

FAVORIETE ATTRACTIE : Majic Jump

Kinderbaden
Warme lagune

Buitenbad
Stoomhut

Sauna
Warme lagune

Outdoorwellness
Topsportbad

Buitenbaden
Magic Jump
Magic Twice
Magic Tube

Wildwaterbaan
Golfslagbad

Warme lagune
Topsportbad

SENSATIES

PAPA PIETER HENS EN DOCHTER LILOU (8) EN ZOON KAMIEL (10) 
“Lilou vond het zalig om in een dubbele band met mama of papa naar beneden te duiken, terwijl 
Kamiel grote fan was van de supersnelle matjes om aan hoge snelheid naar beneden te razen. In 
de glijbanen en wildwaterbaan leven zowel jong als oud (ja, ook de mama’s en papa’s) zich uit!”

BUITENWELLNESS 
Of het nu buiten heerlijk warm 
of ijzig koud is, het is zalig 
vertoeven in het buitenaanbod 
van Lago Olympia! Vlei je neer in 
de grote whirlpool, laat de stress 
van je afglijden in de barrelsauna 
of geniet languit van de zon in 
een strandzetel op de ligweide. 
Het vakantiegevoel is helemaal 
compleet met een duik in het 
verwarmde buitenbad! 
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ERIC ROUSSEAU
Manager du centre

www.lago-piscinedugrandlarge.be

CARTE D’IDENTITÉ

NOM : Lud’eau

AGE : 7 ans

ANIMAL : Dragon

YEUX : Rouges

ADRESSE: Av. de la Sapinette 20
 7000 Mons

ATTRACTION PRÉFÉRÉE : Rivière rapide

Pautaugeoire
Lagune d’eau chaude

Pataugeoire extérieure

Lagune d’eau chaude
Sauna
Jacuzzi

Hammam
Piscine extérieure

Bassin de sport

Rivière rapide
Pautaugeoire

Lagune d’eau chaude
Piscine extérieure

Bassin d’apprentissage

ATTRACTIONS

SARAH LECHIEN
“Nous sommes déjà allés plusieurs fois à la piscine du Grand Large et toute notre famille est à 

chaque fois séduite. Tout est au top pour nos enfant de 4 et 7 ans, ils peuvent profiter à la fois 
des deux piscines extérieures, des petits jeux à l’intérieur, de la rivière sauvage,... un véritable 

bonheur. En été, quand on sort de la piscine, il ne faut pas hésiter à aller boire un verre et 
profiter de la pleine de jeux. Elle est super et proche de la terrasse, les parents peuvent profiter 

d’un bon petit apéro en toute sécurité, la vue est juste magnifique. “

UN ESPACE WELLNESS SÉPARÉ
LAGO Mons Piscine du Grand Large possède  
LA solution parfaite pour votre bien-être !
Relaxez-vous en toute quiétude dans notre 
espace wellness comprenant un bio sauna à 
70°, un sauna finlandais à 90°, un hammam,  
un jacuzzi, un pédiluve et un espace détente  
à l’étage !



8

PHILIPPE DE COCK 
Centrum manager

www.lago-rozebroeken.be

 
IDENTITEITSKAART

NAAM : Fil

LEEFTIJD : 6 jaar

DIER : Krokodil

KLEUR OGEN : Zwart

ADRES: Victor Braeckmanlaan 180
 9040 Gent

FAVORIETE ATTRACTIE: Wildwaterbanen

Kinderbaden
Warme lagune

Buitenbaden
Biosauna

Kleurensauna
Panoramische sauna

Stoombad
Warme lagune

Sportbad

Wildwaterbanen
Green Mamba

Red Viper
King Cobra
Golfslagbad
Buitenbaden

Warme lagune
Sportbad

SENSATIES

LANGSTE WILDWATERBAAN 
VAN HET LAND
Ooit al eens de ervaring gehad om 
je te laten meevoeren met een 
wilde rivier? Bij Lago in Gent kan 
je terecht voor liefst drie wildwa-
terbanen waar je in een temperat-
uur van 30°C door het kolkend, 
schuimend water door de bochten 
scheert: wedden dat je meteen 
nog eens wilt?

VERJAARDAGSFEESTJE 
“???????.”
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EVI DEHERDT
Centrum manager

www.lago-dewaterperels.be

 
IDENTITEITSKAART

NAAM : Pongo

LEEFTIJD : 11 jaar

DIER : Pinguïn

KLEUR OGEN : Blauw

ADRES: Kazernedreef 100
 2500 Lier

FAVORIETE ATTRACTIE: Green tornado

Kinderbaden
Warme lagune

Buitenbad
Sauna

Stoombad
Warme lagune

Sportbad

Green Tornado
Triple Slide

Wildwaterbaan
Golfslagbad
Buitenbad

Warme lagune
Sportbad

SENSATIES

MET DE HELE FAMILIE  
VAN DE GLIJBAAN
Zin in een spannende race tegen 
mama, papa, broer of zus? Op 
liefst drie glijbanen naast elkaar 
race je voor de overwinning op de 
Triple Slide-glijbaan. Wij zijn alvast 
benieuwd wie zal winnen! Nadien 
duik je zo het buitenbad in of ravot 
je in de kinderspeeltuin buiten: als 
dat niet geweldig klinkt?

PAPA BEN SELS EN ZOONTJE 
MANU (4 JAAR)
““Manu is helemaal fan van de 
vernieuwde kinderbaden! Door 
de verschillende waterdieptes, de 
zalige temperaturen en het feit dat 
er zo weinig mogelijk irriterende pro-
ducten gebruikt worden, is dit echt wel dé plek 
voor gezinnen met jonge kinderen. Wij hebben 
alvast al veel vriendjes en vriendinnetjes 
aangestoken als De Waterperels-fans!”
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ROEL TIMMERMANS
Centrum manager

www.lago-demerminnen.be

 
IDENTITEITSKAART

NAAM : Smos

LEEFTIJD : 5 jaar

DIER : Vos

KLEUR OGEN : Bruin

ADRES: Pastoor Steenssensstraat 108 a

 9120 Beveren

FAVORIETE ATTRACTIE : Buitenbad

Kinderbaden
Warme lagune

Buitenbad
3 sauna’s

Hamam met stoombad
Relaxruimte

Wellnesstuin met zwem-
vijver

Warme lagune
Sportbad

Bandenglijbaan
Wildwaterbaan

Golfslagbad
Buitenbad

Zwemvijver
Warme lagune

Sportbad

SENSATIES

STOEIEN IN EEN GEWELDIGE 
WATERWERELD
Niets zo vertederend dan je kleine bengel 
te zien spetteren, plonzen en spelen in de 
grote en lekker warme kinderbaden van 34°C! 
Door de kleurrijke waterspelen kunnen ze 
urenlang stoeien en genieten van heel wat 
waterpret. Doordat Lago de nieuwste filter- en 
zuiveringstechnieken aanwendt, reduceren we 
het gehalte aan irriterende bijproducten tot een 
minimum en is het perfect veilig voor baby’s, 
peuters en kleuters. 

ZWEMMEN EN WARME LAGUNE 
“?????.”
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BERT THIJS
Centrum manager

www.lago-dommelslag.be

IDENTITEITSKAART

NAAM : Vinnie

LEEFTIJD : 9 jaar

DIER : Hamerhaai

KLEUR OGEN : Groen

ADRES: Weidestraat 12

 3900 Overpelt

FAVORIETE ATTRACTIE: Bandenglijbaan

Kinderbaden
Warme lagune

Buitenbad
Finse panoramische 

sauna
Biosauna
Stoombad

Buitendouche
Wellnesstuin

Warme lagune
Sportbad

Bandenglijbaan
Wildwaterbaan

Golfslagbad
Buitenbad

Warme lagune
Sportbad

SENSATIES

LEKKER SMULLEN IN JE ZWEMBROEK
Na al die waterpret krijg je vast honger. En laat 
Lago daar nu net dé geknipte oplossing voor 
hebben: heerlijke snacks en drankjes om in je 
zwemkledij van op het zwemmersterras van te 
smullen! Terwijl mama en papa een oogje in het 
zeil kunnen houden en intussen genieten van 
de ontspannende glimlach op de snoet van de 
kinderen, amuseren hun wateravonturiers zich 
te pletter. Met die nieuwe energie kan je er zo 
weer tegenaan voor uren waterpret!

KINDEREN ZWEMACADEMIE
“???????????????????????????????????????????”



7/7 OPEN !

Altijd

30°C

www.lago.be
Wist je dat je 356 dagen per jaar met 

open armen ontvangen wordt in de 
verschillende Lago-zwemparadijzen? 

In een heerlijke temperatuur van 30°C 
toveren we alle dagen om in een dag 

vakantie dichtbij huis!

Wist je dat…

Zwevegem
Kortrijk

MAAK KANS OP LEVENSLANG ZWEMMEN OF EEN 
VAN DE 10 JAARABONNEMENTEN !

Haal je kleurpotloden al maar boven, vul de vragen in en stuur de ingevulde 
kleurplaat naar info@lago.be met vermelding van je naam en adres ! Wie weet 

kom jij dan binnenkort als een van de gelukkigen uit de bus !

Welke kleur 
ogen heeft 

Beire ?

..........................................

Welk dier  
is Pongo?

................................................

Hoe oud is 
Lud’eau ?

..............................................

Wat is de 
favoriete 

attractie van 
Smos ?

..........................................

Waar  
woont Fil?

................................................

Wat draagt 
Vinnie onder 

zijn arm ?

..........................................

Je bij Lago terecht kan voor 
een heerlijke lunch, diner, 
snelle hap of lekker drankje?
In onze unieke Rest-eau-cafés kan je in 
een gezellige en kindvriendelijke setting 
genieten van heerlijke maaltijden, lekkere 
drankjes of snelle snacks. Ideaal om die 
hongerige magen te spijzen, om na het 
aquasporten of zwemmen bij te babbelen 
of gewoonweg omdat je fan bent van wat 
onze koks op je bord toveren!

We steeds op zoek zijn om 
onze Lago-familie uit te 
breiden?
Deel jij onze passie en heb je zin om je in 
team in te zetten voor die heerlijke dag 
vakantie voor elke bezoeker? Surf dan 
naar http://sr-group.talentfinder.be  
en ontdek onze vacatures!

BON 
Ben je benieuwd geworden 

naar onze andere Lago-
zwemparadijzen? 

Kom ze dan met onderstaande bon tegen 
een verminderd tarief zelf ontdekken!


