Sport, rekreacja i zabawa dla grup zorganizowanych
w AQUAPARKU w Pluskach
Z myślą o grupach zorganizowanych przedstawiamy Państwu atrakcyjne warunki wstępu na teren
3-poziomowego aquaparku. Proponujemy doskonałą formę ciekawego przeprowadzenia lekcji wf
oraz aktywnego wypoczynku w naszym kompleksie basenowym. Zjeżdżalnie, ścianka
wspinaczkowa, kąpiele w jacuzzi, gejzery, bąbelki w grotach oraz rwąca rzeka to atrakcje, które
zachęcają do odwiedzenia naszego aquaparku. Miłośników sportów wodnych zapraszamy do
skorzystania z basenu sportowego, a zmarzniętych do oryginalnych tężni solankowych.
Grupy w aquaparku przyjmowane są w godzinach 11:00 – 21:00.
Ceny
obowiązują dla grup min. 15-osobowych
Poniedziałek – piątek
Godziny przyjmowania grup
11⁰⁰ – 16⁰⁰
Bilet 1 h / 1 osoba
10
Bilet 3 h / 1 osoba
26
Dodatkowa minuta
0,18
Sobota – niedziela /Święta*
Godziny przyjmowania grup
10⁰⁰ - 16⁰⁰
Bilet 1 h / 1 osoba
15
Bilet 3 h / 1 osoba
36
Dodatkowa minuta
0,26

16⁰⁰ – 21⁰⁰
12
28
0,20
16⁰⁰ - 21⁰⁰
17
38
0,28

*Terminy taryfy świątecznej: 1.01.2014; 6.01.2014; 19 – 21.04.2014; 1- 4.05.2014;
19 – 22.06.2014; 11.11.2014; 25 – 31.12.2014
W terminach: 27.01. - 9.02.2014 oraz 1.07. - 31.08.2014 obowiązuje cennik indywidualny.
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Do każdego biletu 10 minut gratis.
Atrakcje dodatkowo płatne :
1. masaż SPA – 1,70 zł/ min.
2. basen solankowy – 0,50 zł/ min.
3. sauny: 0,40 zł/min.
4. łączka do opalania – 0,90 zł/min
Dostępne tylko dla grupy wiekowej powyżej 18 roku życia.
• Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego dorosłego opiekuna na każde

rozpoczęte15 osób a w przypadku grup przedszkolnych (do 6 lat) co najmniej jednego
dorosłego opiekuna na każde rozpoczęte 10 osób.
• Na każde pełne 15 osób w grupie płacących za bilet wstępu jednej osobie przysługuje
prawo do wejścia bezpłatnego.

Rezerwacji można dokonać:
•
•
•
•

osobiście
telefonicznie 89 519 53 00
drogą e-mailową: rezerwacja@warmiapark.pl
za pośrednictwem rezerwacji online: http://www.warmiaparkclub.pl/rezerwacje_aquapark/

Serdecznie zapraszamy do Plusk!
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