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Ferie na Fali
15.12.2017 12:03 Anna Szafraniec / Aquapark Fala

Twoje dziecko spędza ferie w mieście? Zapraszamy na Ferie na Fali. W godz. 7:30
do 17:00 zapewniamy opiekę i zabawę, 3 posiłki dziennie. Oferujemy intensywną
naukę i doskonalenie pływania, nurkowanie, edukację w zakresie bezpieczeństwa,
udzielania pierwszej i ratownictwa wodnego. Z nami nikt się nie nudzi. Dla każdego
dziecka w wieku od 6 do 16 lat ferie na Fali to niezapomniane przeżycie i aktywnie
spędzony czas. Bądź z nami na Fali!

CENNIK FERII NA FALI Z AKADEMIĄ
PŁYWANIA
Ferie na Fali
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cena w zł

długość trwania kursu

540

5 dni od poniedziałku do piątku

160

1 dzień

290

2 dni

399

3 dni

485

4 dni

999

2 kursy - 10 dni

Ferie na Fali

Istnieje możliwość wykupienia uczestnictwa w dowolnej części kursu.
Intensywne kursy nauki i doskonalenia pływania rozpoczynają się w poniedziałek i kończą w
piątek.
Terminy kursów: 29.01-02.02.2018; 05.02-09.02.2018
Cena zawiera:
Całodzienny bilet wstępu do Aquaparku dla uczestnika z możliwością korzystania ze
wszystkich atrakcji basenowych. Uczestnik może bez dodatkowej opłaty pozostać na
terenie Aquaparku pod opieką rodzica. Rodzic musi opłacić wybraną opcję biletu
wstępu.
Opiekę instruktora w godzinach 7.30-17.00.
Zajęcia nauki-doskonalenia pływania oraz pierwszej pomocy i zajęcia specjalistyczne
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prowadzone przez instruktorów od godz. 7.30 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku.
Śniadania, obiady i podwieczorki.
Istnieje możliwość przyprowadzenia uczestnika przed godziną 7.30 oraz pozostawienia pod
opieką instruktora po 17.00. Za każde rozpoczęte 30 minut opłata 20 PLN. Prosimy
o wniesienie opłaty w kasie Aquaparku przed planowanym przedłużeniem zajęć.
Nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty w przypadku nieobecności uczestnika,
niezależnie od przyczyn i okoliczności, które ją spowodowały.

Zapisy - rezerwacje możliwe są w formie
telefonicznej:
605 679 676 - Marta Wilhelmi
42 640 00 80 00 - recepcja Aquaparku
Powiązane pliki

Regulamin Ferii na Fali (218 KB)
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Formularz zgłoszeniowy Ferie na Fali (254 KB)

Menu (109 KB)
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