UNIKALUS PASIŪLYMAS MOKSLEIVIAMS
IR JŲ MOKYTOJAMS
Kviečiame Jus aplankyti „Snow Areną“- vienintelį, visus metus veikiantį,
žiemos pramogų kompleksą, Druskininkuose.

Paruošėme JUMS 4 IDĖJAS aktyviai ir linksmai pramogai SNOW ARENOJE:

1 IDĖJA
Galėsite apžiūrėti Snow arena kompleksą, bei smagiai praleisti
2 val. vaikų žaidimų parke „DruFunPark“, kuriame atrasite
daugybę skirtingų pramogų bei atrakcionų.
 Vaišės mažiesiems – desertas su arbata tik 1,5 Eur.;
 „DruFunPark“ kaina 3,00 Eur. 2val./asm. (iki 12 m.).
10-asmenų grupės vadovui NEMOKAMAI!

2 IDĖJA
Jei dar nedrąsu stoti ant slidžių ar snieglentės IŠBANDYKITE
„Snow tubing“— tai 1 val. slidinėjimas specialia padanga,
pradedančiųjų trasoje, specialiai tam paruoštoje atkarpoje. Visa
reikiama Jūsų GRUPĖS apranga pasirūpins SNOW ARENA!
 Vaišės - po nepamirštamų įspūdžių galėsite pasimėgauti
krosnyje kepta pica ir karšta arbata tik už 3,5 Eur /2asm.;
 „Snow tubing“ kaina 5 Eur/asm/1val..
15 asmenų grupės vadovui NEMOKAMAI!
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3 IDĖJA
Mėgaukitės 2-jų valandų slidinėjimu SNOW ARENOJE
su slidėmis arba snieglente, bei pilnu s l i d i n ė j i m o
aprangos
ir
įrangos
komplektu
„Premium“
(snieglentė/slides, lazdos, batai, šalmas, striukė, kelnės).
Išėjus iš šaltosios zonos laikas stabdomas. Galėsite
ramiai papietauti, neprarasdami nė minutės slidinėjimo
džiaugsmo. Patirtis ant sniego galėsite aptarti su draugais
skanaudami I t a l i š k o s p i c o s .


Vaišės - malkomis kūrenamoje krosnyje kepta
pica ir karšta arbata tik 3,5 Eur /2asm.;

 2-jų valandų slidinėjimas ir “Premium” komplekto kaina 8 Eur/asm.;
 Instruktorius. Jei pageidausite instruktoriaus PAMOKOS, ji kainuos 3 Eur./asm./1 val.).
15 asmenų grupės vadovui NEMOKAMAI!!!

4 IDĖJA
„Snow kart“ kartodrome naudojami prancūziški Sodi kartai.

Tai vieni populiariausių ir patikimiausių pramoginių kartingų
pasaulyje. Kartodromas veikia ištisus metus!
Galima organizuoti lenktynes.


Vienas važiavimas (10 min) tik 5 Eur/asm.!

(Kainos galioja nurodytam laikui, viršijus paslaugos laiką, bus mokama pagal tuo metu galiojantį „Snow

Arenos“ kainininką.). Pramoga skirta vaikams, kurių ūgis ne mažesnis nei 140 cm.

VISOMS IDĖJOMS Būtina išankstinė registracija: vadyba@snowarena.lt
Geriau vieną kartą išbandyti, nei devynis kartus išgirsti!!!
Daugiau informacijos: SNOWARENA; Tel.: +370 313 69699; Mob. +370 618 41111; vadyba@snowarena.lt
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