OFERTA GRUPOWA 2022
Szanowni Państwo,
Jeżeli szukacie miejsca idealnego na jednodniową wycieczkę, w którym zgromadzić można wiele
atrakcji i zorganizować uczestnikom aktywny wypoczynek to nasza firma jest do tego stworzona.
Zarówno parki linowy jak i pole paintballowe zlokalizowane są na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
w Bąkowie. W parku oddajemy do Państwa dyspozycji dwie trasy zróżnicowane wobec siebie pod
względem wysokości i trudności zapewniając dobrą zabawę zarówno młodszym jak i starszym
uczestnikom.
Kolejną ważną atrakcją naszego parku jest pole paintballowe, na którym można przeżyć wiele
emocjonujących chwil. Młodsi uczestnicy zabawy znajdą dużo satysfakcji w strzelaniu do celu.
Natomiast Ci nieco starsi wyposażeni w ubrania ochronne doświadczą intensywnych emocji podczas
rozgrywanych przeciwko sobie meczy.

Poniżej przedstawiamy państwu przykładowe pakiety atrakcji z jakich możecie skorzystać
organizując wycieczkę do naszego parku dla przykładowej grupy 20 osób. 1 opiekun na 10 osób
korzysta z wszystkich atrakcji bezpłatnie.
Pakiet 1- cena 32 zł/os
• Wstęp do ośrodka i przejście 1 dowolnej trasy
parku linowego
Pakiet 2 – cena 35zł/os
• Wstęp do ośrodka,
• Przejście 1 dowolnej trasy parku linowego,
• 10 strzałów z paintballa do celu
Pakiet 3 – cena 55zł
• Wstęp do ośrodka,
• Przejście całego parku linowego,
Pakiet 4 – cena 75zł
• Wstęp do ośrodka,
• Przejście całego parku linowego,
• Rozgrywki paintballowe (100 kulek/os)
Pakiet 5 – cena 140zł
• Cały park linowy, ilość przejść w danym dniu
nieograniczona
• Rozgrywki paintballowe (200 kulek/os)
Do każdego z wymienionych pakietów można dodać organizację
ogniska w cenie 100 zł. Cena obejmuje rozpalenie ogniska i przygotowanie
opału na około 3 godz.
Wycieczkę klasową można również wzbogacić o pakiet wybranych 3 zabaw integracyjnych
w cenie 120 zł
Podane pakiety stanowią jedynie propozycję. Każdy z nich można dowolnie modyfikować, a cenę ustalić telefoniczne lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapraszamy na nasza stronę www.sparta.kluczbork.pl
lub do kontaktu telefonicznego pod nr 600 330 696, 514 476 776.

