Červenec
Srpen
OTEVÍRACÍ DOBA PARKU !KAŽDÝ DEN!
PO – NE celé 2 měsíce 10 – 19 hod – víkendové ceny!

Vysvědčení 30.6.2017 – otevřeno od 10 hod, platí víkendové
vstupné po celý den, za vysvědčení – pro platící děti - sladká odměna a
kupon 1+1 Zdarma

Prázdninová GALAXIE 2v1 – celodenní vstup do Galaxie pro
dítě, teplý oběd – volný výběr z několika oblíbených dětských jídel,
pitný režim, 260 Kč,rezervace míst není nutná
GALAXIE Prázdninové aktivity – vybrané termíny - řádění,
tvoření, hlídání v čase 10 – 16 hod /cena 350 Kč/ po dohodě i v jiný
čas/. Součástí je také teplý oběd, pitný režim, ovocná svačina, zábavný a
tvořivý program a neustálý pedagogický dozor, rezervace míst je nutná
GALAXIE ALL inclusive - Galaxie nabízí po celou dobu
prázdnin také Hlídání dětí /5 -12 let/ v ceně 350 Kč/ Rezervace této
služby je nutná. /571118980 – nejpozději den předem/
Prázdninová GALAXIE 3v1 DEN, NOC, DEN ve vybraných
termínech /17. – 18.8./ obdoba NOCI v Galaxii, rodiče nám děti přivedou
ráno ve čtvrtek a děti pod naším dozorem zůstávají až pátku odpoledne.
Součástí pobytu je nepřetržitý dozor, řádění, sportovní a tvořivý
program, ovocné a mléčné svačinky, 2 obědy a 1večeře
Cena za dítě 777 Kč

8.7. a 5.8. 2017 Závody dětí na jezdítkách
22.7. a 19.8.2017 Závody dětí i dospělých na horolezecké
stěně – od 15 hodin nabízí Rodinný zábavní park závody dětí i
dospělých, startujeme v 15 hodin, všichni vyhrávají!!!
UFO TÁBOR 2017– Letní příměstský pobyt v Galaxii
termín : 14.-18.8. 2017, děkujeme všem zájemcům a těšíme se na bezva
léto s malými i většími UFONY, bližší info na www.galaxiezlin.cz
Balíček GALAXIE FAMILY - akce v hotelu pro rodiny s dětmi.
Součástí pobytu je ubytování, uvítací drink, polopenze, vstupy do
zábavního parku, do wellness /sauna a whirlpool/, sportovní program na
míru pro celou rodinu.

