Zajęcia dla szkół
i przedszkoli

Hangar 646
Jesteśmy pierwszą
siecią parków trampolin
w Warszawie, a nasze
miejsca to idealne
połączenie sportu
i rekreacji! To także
świetna opcja dla szkół
i wycieczek szkolnych
na kontakt ze sportem
w nowoczesnym
i przyjaznym wydaniu.

Od początku swojego funkcjonowania
przeprowadziliśmy tysiące zajęć, a jakość
naszych usług doceniły zarówno media
jak i nasi goście.

Zwycięzca

Certyfikat jakości

Oceny
Facebook ponad 1 500 opinii 4,9 / 5*
Google ponad 3 000 opinii 4,7 / 5*

Atrakcje
W ogromnych przestrzeniach hangarów
czeka na Was cała masa atrakcji!
Każde z naszych miejsc jest unikalne
i wyjątkowe. Oferujemy masę rozrywek
dla osób w różnym wieku, których
powierzchnia to ponad 7000 m2
we wszystkich Hangarach.
Nasze miejsca zostały stworzone
z myślą o zajęciach dla dzieci
i młodzieży, gwarantując nie tylko
wysiłek fizyczny, ale i świetną zabawę.

Trampoliny

Zjeżdżalnie

Basen z gąbkami
do nauki skoków

Gry zręcznościowe
na trampolinach

Strefa
gladiatorów

Koszykówka na
trampolinach

Interaktywny zbijak
na trampolinach

Ścianki
wspinaczkowe

Tory przeszkód

I wiele więcej!
Pełna lista atrakcji każdego
z miejsc znajduje się
na www.hangar646.pl

Zajęcia

Zajęcia
Nasze zajęcia stworzone są
zarówno dla grup, które chcą się
do nas wybrać w ramach wycieczki,
jak i tych, które chcą trenować
z nami stale. W każdym przypadku
gwarantujemy program dostosowany
do wieku i umiejętności uczestników.

rozciąganie

tory przeszkód

strefa gladiatorów

skoki na trampolinach

ścianka wspinaczkowa

zjeżdżalnie

Oferta
Grupa mała
do 25 osób
19 PLN / os. | 14* PLN / os.

Godziny zajęć
poniedziałek-piątek
od 9 do 17

Grupa średnia
od 25 do 50 osób
17 PLN / os. | 12* PLN / os.

Minimalna
wielkość grupy
12 osób

Grupa duża
powyżej 50 osób
15 PLN / os. | 10* PLN / os.

Wymagana ilość
opiekunów
1 opiekun na 15 osób

Skarpetki
antypoślizgowe
5 PLN / para

Zgody
1 opiekun: zgoda grupowa
na każde 15 osób lub
rodzice: zgody indywidualne
dla każdego dziecka

*Ceny promocyjne dotyczą
Mokotowa i obowiązują
od 1-31 maja 2019 r.

Transport
przez licencjonowanego
przewoźnika.
Napisz do nas!

Cena wejścia opiekuna
1 opiekun na każde
15 osób wchodzi za darmo
+ kawa i ciastko gratis!
Nie musi skakać,
choć zachęcamy!

Wejścia liczone są
miesięcznie
jeżeli jedna instytucja
przekroczy dany próg
oferujemy niższą cenę

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
to dla nas podstawa,
dlatego dokładamy
wszelkich starań,
aby wszystkie zajęcia
odbywały się
w przyjaznych
i bezpiecznych
warunkach.

Przeszkoleni
instruktorzy

Przeszkolony ratownik
w każdym obiekcie

Jeden instruktor
na każde 15 osób

Obowiązkowe skarpetki
antypoślizgowe

Dodatkowi instruktorzy
prowadzący każdą grupę

Zajęcia dla dzieci
i młodzieży prowadzone
oddzielnie

Obowiązkowy instruktarz
na temat zasad
bezpieczeństwa

Zapraszamy
do kontaktu

Hangar 646
Gocław
Wał Miedzeszyński 646
Mokotów
Domaniewska 37A
Targówek
Dalanowska 29

t: 22 299 54 59
e: info@hangar646.pl
hangar646.pl
fb.com/hangar646

