
 

 

 

FERIE ZIMOWE 

W WCRS AQUASFERA GALERIA WARMIŃSKA  

W OLSZTYNIE 

 

W dni powszednie od 25.01 - 29.01 i od 01.02 - 05.02. od godziny 8.00 do 20.00   

DRUGA GODZINA GRATIS (dla klientów indywidualnych) do każdego 

zakupionego biletu ulgowego (przez dzieci i młodzież do 25 roku życia )  

lub rodzinnego (min. 3 osoby) 

(płatność: gotówką, kartą płatniczą, e-kartą) 

 

Uwaga: Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie hal basenowych  

oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

 

 

Zapraszamy również na feryjne kursy nauki pływania: 

 

 Nauka pływania dla dzieci w wieku  8-11 lat.  

 

Zajęcia odbywają się w PONIEDZIAŁKI ,ŚRODY I PIĄTKI  

na basenie rozgrzewkowym 

 

Głębokość 110-130cm - początkujący/kontynuacja w godz.11.00-11.40 

 
 Nauka pływania dla dzieci i dorosłych - 12+ lat 

 

Zajęcia odbywają się w PONIEDZIAŁKI ,ŚRODY I PIĄTKI  

na basenie rozgrzewkowym 

 

Głębokość 110-130cm, -początkujący/kontynuacja w godz.11.50-12.30 

 

 

 

GRUPY ZORGANIZOWANE - min.  15 płatnych osób 

 

Poniedziałek - piątek - 10 zł/1 godz, 15 zł/2 godz. 

 

Sobota - niedziela: 12 zł/1 godz, 16 zl/2 godz 

 

Na każde 10 osób w grupie - dla dzieci do 12 roku życia - opiekun bezpłatny, 

Na każde 15 osób w grupie -  dla osób powyżej 12 roku życia - opiekun bezpłatny 

 

*Istnieje możliwość zamówienia animatora do gier, zabaw i konkursów  

dla dzieci w cenie 50 zł (w tym nagrody dla zwycięzców). 



 

 

 

Dla grup, które wykupią bilety całodzienne - opieka animatora GRATIS 

 

Uwaga: zgłoszenie grup poprzez formularz dostępny na: 

www.aquasfera.olsztyn.eu 

 

 

 

 

Podział basenu olimpijskiego podczas ferii: 

 
25 - 29.01 - pierwszy tydzień: 

Poniedziałek, środa, piątek: 06.00 - 10.00  - basen podzielony na tory 50m, 

10.00 - 11.00 - przebudowa basenu,  

11.00 - 21.45 - basen podzielony na 3 strefy rekreacji   

                        (tory, bez torów, strefa zabaw wibit), 

 

Wtorek, czwartek: 06.00 - 21.45- basen podzielony na tory 50 m, 

 

30.01- Sobota: 06.00 - 09.30 - basen podzielony na tory 50m, 

10.00 - 11.00 - przebudowa basenu,  

10.30 - 21.45 - basen podzielony na 4 strefy rekreacji  

                        (bez torów 60 cm, tory, bez torów, strefa zabaw wibit) 

 

31.01 - Niedziela: 6.00 - 21.45- basen podzielony na  3 strefy rekreacji 

                              (tory, bez torów, strefa zabaw wibit), 

 

01.02-05.02 - drugi tydzień:  

 

Poniedziałek, środa, piątek: 6.00 - 21.45- basen podzielony na tory 50m, 

 

Wtorek, czwartek -  06.00 - 10.30 - basen podzielony na tory 50m, 

10.30 - 11.30 - przebudowa basenu,  

11.30 - 21.45 - basen podzielony na 3 strefy rekreacji  

                        (tory, bez torów, strefa zabaw wibit) 

 

06.02 - Sobota: 06.00 - 10.00 basen podzielony na tory 50m, 

10.00 - 11.00 - przebudowa basenu,  

11.00 - 3 strefy rekreacji (tory, bez torów, strefa zabaw wibit) 

 

07.02 – Niedziela: 6.00 - 21.45 - basen podzielony na 3 strefy rekreacji  

                                                      (tory, bez torów, strefa zabaw wibit) 

 

 


