
         

                       

OFERTA  ORGANIZACJI  ZGRUPOWAŃ SPORTOWYCH  DLA KLUBÓW 

WCRS „Aquasfera” GALERIA WARMIŃSKA 

              Al. M.J. Piłsudskiego 69b, 10 - 449 Olsztyn 

                        Tel. 89-523-79-89            

 

                               

 

 

 

 

 

 

                      Serdecznie zapraszamy  działaczy, trenerów i sportowców skupionych w  klubach, 

organizacjach i stowarzyszeniach sportowych na zgrupowania  do  Olsztyna do WCRS „Aquasfera” 

GALERIA WARMIŃSKA. 

Obiekt  położony  jest na drodze krajowej nr 16 z Grudziądza do Ogrodnik oraz 51 z Olsztynka  

do Bezledów. Bliskie umiejscowienie olsztyńskich hoteli oraz położenie obiektu w centrum miasta  

to atuty sprzyjające zarówno treningom jak i komfortowi użytkowników.  

WCRS „Aquasfera” GALERIA WARMIŃSKA oferuje wygodne warunki na zgrupowania.   

Wynajęcie toru 50m już za 80,00zł/1h.W ramach wynajęcia toru oferujemy: 

 bezpłatne korzystanie z saun: suchej, mokrej, infrared, słonecznej łączki, prysznica wrażeń  

a także orzeźwiająca studnia lodowa oraz jacuzzi.  

 możliwość pozostawienia sprzętu treningowego.  

 skorzystanie z salki treningowej na przeprowadzenie tzw. ,,suchego treningu’’  

 

Salka wyposażona jest w maty, piłki lekarskie, piłki bosu, piłki rehabilitacyjne, ciężarki na rzepy.  

 

Na terenie Aquasfery  znajduje się siłownia Planeta Formy, która podczas zgrupowań klubów 

sportowych proponuje specjalne ceny:                                                                                                                                                    

 Wejście na siłownię w godz. 6.00-9.00    5,00zł 

 Wejście na siłownię w godz. 9.00-14.00  10,00zł 

 Wejście na siłownię w godz. 14.00-22.00  19,00zł 

 Masaż sportowy 25,00 zł /40,00zł (częściowy/całościowy) 

 Masaż regeneracyjny 20,00zł/35,00zł (częściowy/całościowy) 

 Terapia manualna 35,00zł 

 Kinesiotaping 15,00zł 

 

Ponadto mają Państwo możliwość z korzystania z  posiłków w nowo otwartej Restauracji 

„Laguna”. Posiłki przygotowywane są ze świeżych, ekologicznych produktów.  



Obiad dwu daniowy dostępny jest  już od 12,00 zł. *Przy zakwaterowaniu w Villi Pallas istnieje 

również możliwość spożywania posiłków w Restauracji „Laguna”. 

 

Specjalnie na zgrupowania klubów, organizacji i stowarzyszeń sportowych nawiązaliśmy współpracę 

z olsztyńskimi hotelami, które  mieszczą się w odległości od basenu pieszo ok 10 minut: 

 

     
 

 Zakwaterowanie Villa Pallas* ul. Żołnierska 4,cena od  99,00 zł  osobo/dzień (nocleg + 

śniadanie, obiad, kolacja).Pokoje:2 oddzielne łóżka, 1 duże łoże małżeńskie + 1 łóżko 

pojedyncze. 

Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę ,TV, telefon i suszarkę do włosów, wi-fi. 

 

 Zakwaterowanie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe,, RELAKS’’ ul. Żołnierska 13b  

93,00 zł  z wyżywieniem  osobo/dzień. 

 Zakwaterowanie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Kościuszki 72/74 73,00 zł  

z wyżywieniem  osobo/dzień. 

WCRS „Aquasfera” GALERIA WARMIŃSKA zarządzana jest przez OSIR, do którego należy nowo 

otwarty obiekt Centrum Rekreacyjno- Sportowe Ukiel w Olsztynie.  

 

Ceny sezon zimowy:  

 wypożyczenie łyżew 1,50zł/1h/para 

 wypożyczenie nart biegowych 3,00zł/1h/para 

Ceny sezon letni: 

  wypożyczenie roweru 3,00zł/1h/szt. 

 wypożyczenie  łyżworolek 2,50zł /1h/para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

W przypadku pytań służę dodatkową informacją. 

 

Marzena Dudek-Mościcka 

Tel. 506-418-298 

Mail: m.moscicka@aquasfera.olsztyn.eu 

*oferta hotelowa obowiązuje tylko podczas zgrupowań. Nie obowiązuje przed zawodami.  


