Wakacje z CRW AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile
od 29 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku

AQUA PARK
Atrakcje wodne:


Bilety rodzinne - codziennie w godz. od 700 do 2200



Studenckie poniedziałki - w godz. 700 – 2200 bilet studencki 5,00 zł./70 min.



Tanie środy - w godz. od 700 do 2200 bilety dla wszystkich 5,00 zł./70 min.
(dzień bez rezerwacji dla zewnętrznych grup zorganizowanych)

Saunarium:


Promocja wakacyjna - codziennie w godz. od 700 do 2200

0,40 zł./min.

Squash:



Wielka promocja squash’a – codziennie w godz. od 700 do 2200
Wakacyjny Turniej Squash’a - 15.08.2015 godz. 10,00

Ścianki wspinaczkowe:


Dni otwarte

30.06.2015
14.08.2015

w godz. od 1600 do 1800
w godz. od 1200 do 1400

15,00 zł./godz.

CSS TARCZA


Strzeleckie popołudnia dla amatorów - codziennie w godz. od 1600 do 1800
strzelanie z instruktorem, do wyboru broń pneumatyczna lub ostra, udział należy
poprzedzić rezerwacją telefoniczną 608 690 451 lub 881 059 055



Promocyjna oferta dla dziecięcych i młodzieżowych grup zorganizowanych strzelnica
pneumatyczna – grupy min. 15 osób, każda osoba 40 strzałów za 8,00 zł.
strzelanie z instruktorem, nauka strzelania i mini turniej strzelecki, udział należy poprzedzić
rezerwacją telefoniczną
608 690 451
lub 881 059 055 (dodatkowo możliwość
zorganizowania pikniku z ogniskiem lub grillem)

AQUA SCHOOL
zajęcia zorganizowane dla dzieci i młodzieży
w Aquapark i w CSS Tarcza w Pile



Półkolonie - od Pn do Pt w godz. od 700 do 1530
(VII turnusów 5 dniowych ; cena 400,00 zł./turnus)



Wakacyjna nauka pływania - dla dzieci i młodzieży od 5 roku życia
(zajęcia grupowe - wtorki i czwartki godz. 1630 – 1800 ; opłata miesięczna 170,00 zł.)



Wakacyjna nauka strzelania z broni ostrej - dla dzieci i młodzieży od 12 roku życia (zajęcia
indywidualne z instruktorem: 5-lekcji 100,00 zł. ; 10 lekcji – 190,00 zł. ;
15
lekcji 270,00 zł.)

ZAPRASZAMY
Szczegóły:
www.aquaparkpila.pl
www.tarczapila.pl

