
PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH

01–07.06.2020

ODDECH NATURY

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ MIEJSC W RECEPCJI CENTRUM SPA
LUB POD WEWNĘTRZNYM NUMEREM TELEFONU 320.

NA ZAJĘCIACH MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 6 OSÓB. ZBIÓRKA NA ZAJĘCIA PRZED HOTELEM.
PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI 2 METRÓW.



11.00–11.30 Stretching na matach na świeżym powietrzu – spotkanie przed hotelem
  Stretching – outdoor stretching exercises – meet us in front of the hotel

15.00–16.00 Nordic Walking – spacer leśnymi ścieżkami – spotkanie przed hotelem
  Nordic Walking trip – outdoor exercises – meet us in front of the hotel

WTOREK
02.06.2020

TUESDAY

11.00–11.45 Zdrowy oddech – zajęcia rozciągająco-relaksujące na powietrzu
  – spotkanie przed hotelem
  Healthy breath – outdoor relaxing classes – meet us in front of the hotel

14.00–15.30 Wycieczka rowerowa leśnym szlakiem
  – prosimy o wcześniejszą rezerwację w recepcji hotelu
  Bicycle tour – please book in advance at the reception desk
  – meet us in front of the hotel

ŚRODA
03.06.2020

WEDNESDAY

11.00–11.45 Wzmocnij swoje ciało – lekki trening wzmacniający
  – spotkanie przed hotelem
  Strengthen your body – light strengthening training – meet us in front of the hotel

14.00–15.00 Bungy Pump – plenerowe zajęcia z kijami – spotkanie przed hotelem
  Bungy Pump – outdoor exercises – meet us in front of the hotel

CZWARTEK
04.06.2020
THURSDAY

15.00–16.30 Wycieczka rowerowa szlakiem ścieżki przyrodniczej biegnącej
  u podnóża Góry Dylewskiej – prosimy o wcześniejszą rezerwację
  w recepcji – spotkanie przed hotelem
  Bicycle tour – please book in advance at the reception desk
  – meet us in front of the hotel

17.00–17.45 Trening z naturą – zajęcia na świeżym powietrzu – prosimy
  o wcześniejszą rezerwację w recepcji Centrum SPA (limit 5 osób)
  Training with nature – outdoor activities – please book in advance
  at the SPA Centre reception desk (5-person limit)

PIĄTEK
05.06.2020

FRIDAY

11.00–11.30 Aktywny poranek – zajęcia z instruktorem na świeżym powietrzu
  – spotkanie przed hotelem
  Warm-up workout – outdoor exercises – meet us in front of the hotel

14.00–15.00 Wycieczka biegowa leśnymi duktami – spotkanie przed hotelem 
  Trail running – meet us in front of the hotel

PONIEDZIAŁEK
01.06.2020

MONDAY
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10.00–10.30 Aktywny poranek – zajęcia z instruktorem na świeżym powietrzu
  – spotkanie przed hotelem
  Warm-up workout – outdoor exercises – meet us in front of the hotel

11.00–12.00 Piłkarskie zabawy dla dzieci w wieku od 5 lat
  – zajęcia na boisku wielofunkcyjnym – prosimy o wcześniejszą
  rezerwację w recepcji Centrum SPA (limit 6 osób)
  Football fun – classes for children aged over 5 on the multifunctional
  playground – please book in advance at the SPA Centre reception desk
  (6-person limit)

15.00–16.00 ABC tenisa ziemnego  dla dzieci od 5 lat – zajęcia dla dzieci na boisku
  wielofunkcyjnym – prosimy o wcześniejszą rezerwację w recepcji
  Centrum SPA (limit 5 osób)
  Tennis ABC – classes for children aged over 5 on the multifunctional
  playground – please book in advance at the SPA Centre reception desk
  (5-person limit)

16.00–17.00 Zajęcia Nordic Walking na świeżym powietrzu – spotkanie przed hotelem
  Outdoor Nordic Walking classes – meet us in front of the hotel

SOBOTA
06.06.2020
SATURDAY

10.00–10.30 Poranne przebudzenie z instruktorem na świeżym powietrzu
  – spotkanie przed hotelem
  Warm-up workout – outdoor exercises – meet us in front of the hotel

11.30–12.00 Sport Kids – zajęcia sportowe dla dzieci w wieku od 7 lat
  – zajęcia na boisku wielofunkcyjnym – prosimy o wcześniejszą
  rezerwację w recepcji Centrum SPA (limit 5 osób)
  Sport Kids – movement exercises for children aged over 7
  – multifunctional playground – please book in advance at the SPA Centre
  reception desk (5-person limit)

14.30–15.00 Stretch Kids – zajęcia gibkościowe dla najmłodszych
  – zajęcia na boisku wielofunkcyjnym – prosimy o wcześniejszą
  rezerwację w recepcji Centrum SPA (limit 5 osób)
  Stretch Kids – stretching exercises for children – multifunctional playground
  – please book in advance at the SPA Centre reception desk (5-person limit)

16.00–16.45 Mobility – zajęcia poprawiające gibkość i mobilność ciała
  – zajęcia na boisku wielofunkcyjnym – prosimy o wcześniejszą
  rezerwację w recepcji Centrum SPA (limit 5 osób)
  Mobility – muscles stretching exercises – multifunctional playground
  – please book in advance at the SPA Centre reception desk (5-person limit)

NIEDZIELA
07.06.2020

SUNDAY
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