999 Ft / fő-ért!
Már most gondoljon az osztálykirándulásra, foglaljon időpontot ezen a
fantasztikus áron!
Egész napos fürdőzés, élmények, kalandos csúszdák várják a gyerekeket
A Kaposvári Élmény,- Wellness és Gyógyfürdő a nyári szezonban 17 féle, összesen 46 db
látványelemmel várja az érdeklődőket. Hátfal befúvók, víz-ernyő, nyakzuhany, vízköpők,
övzuhany, buzgárok, gejzírek, kamikaze csúszda, családi csúszda, anakonda,
barlangcsúszda, barlangvízesés, vízfüggöny, sodrófolyosó, vízgombák teszik élménnyé
a fürdést. A strand területén lábtenisz pálya, játszótér, valamint ping-pongozási
lehetőség várja az ide látogatókat.
A fürdő a fenti rendkívüli akcióval várja az általános illetve középiskolásokat
osztálykirándulás alkalmából.
Az ár tartalmazza az élményelemek, medencék és csúszdák használatát, figyelembe
véve az érvényben lévő magasságkorlátozásokat. Minden 10. tanuló után 1 kísérő
belépése ingyenes. Az ajánlat előzetes bejelentkezést követően érvényes, hétfőtől
péntekig, minimum 15 fő résztvevő esetén. Jelen ajánlatnál a csoportos kedvezmény
nem alkalmazható, egyéb akciókkal nem összevonható. A szauna világ külön térítés
ellenében vehető igénybe.
Osztálykirándulás foglalását legalább 1 héttel a tervezett érkezés előtt jelezze. Kérjük,
hogy foglalását minden esetben e-mailben a kozari.anita@kkh.hu címre küldött
levelével erősítse meg. Ebben kérjük adja meg az érkezési dátumot és időpontot, a
csoport létszámát (gyermekek - felnőttek száma), kedvezményes menü iránti igényét és
a tartózkodás időtartamát.
A Fürdőben előzetes bejelentkezés esetén kedvezményes 2 fogásos (leves, főétel és
savanyú) étkezési lehetőség biztosított melegkonyhás éttermünkben, mindössze 550 Ftos menüáron. Az étterem mellett büfé, sportbolt, fittnessz terem is a gyerekek és kísérőik
kényelmét szolgálja. Külön kérésre aerobik vagy spinning óra lebonyolítását is vállaljuk.
Kérjük vegyék figyelembe, hogy a strandrész tervezett nyitásának időpontja: június 01,
ami az időjárás függvényében változhat. Eddig az időpontig a fedett élményfürdő
biztosítja az osztálykirándulás helyszínét. Igény esetén, külön térítés ellenében autóbuszt
biztosítunk.További információ és foglalás: Kaposvári Élmény, Wellness és Gyógyfürdő, 7400
Kaposvár Csík Ferenc sétány 1., tel: 06/82 321 044, www.viragfurdo.hu, illetve az alábbi
elérhetőségek egyikén: Szabó-Kozári Anita 06-30 463 0550, email: kozari.anita@kkh.hu

