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Ferie to czas zabawy, uśmiechu i niezapomnianych wspomnień.
Przedstawiamy ofertę przygotowaną z myślą o wszystkich dzieciach
przebywających w zorganizowanych grupach we Wrocławiu i okolicach.
Gwarantujemy doskonale spędzony czas w najnowocześniejszej kręgielni Sky
Bowling, w której wszystkie tory posiadają automatyczne bandy co zapewnia
doskonałą zabawę dla dzieci w każdym wieku.

Kręgle lub inaczej bowling to prosta rozrywka, dająca mnóstwo zabawy,
wprowadzająca elementy rywalizacji, ale też generująca mnóstwo rozrywki i
śmiechu. Bez dwóch zdań to jedna z ciekawszych form spędzania czasu i utrzymania
formy fizycznej. Nie ma drugiej takiej gry, która stwarzałaby możliwość wyrównanej
rywalizacji pomiędzy dziećmi w różnym wieku, różnej płci, o różnym poziomie
sprawności fizycznej. Tutaj kluczowe znaczenie ma koncentracja, precyzja i
wytrwałość.

To wszystko, a także wiele innych cech powodują, że bowling wręcz idealnie
sprawdza się podczas zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kręgielnia Sky Bowling proponuje Państwu i Waszym podopiecznym grę w
kręgle. Wspaniałą zabawę połączoną ze sportową rywalizacją. Uczącą
koncentracji i myślenia. Grę, w którą może zagrać każdy i w której może
wygrać każdy. Proponujemy Wam po prostu doskonalą zabawę. Przekonajcie
się sami. 

Nasza kręgielnia znajduje się w sercu miasta w najwyższym budynku
Wrocławia- Sky Tower.
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Zapraszamy Państwa od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00 - 16:00



60 zł/1h 

100 zł/2h 

to jest 12 zł od osoby:

to jest 20 zł od osoby:

5 osób na jednym torze
Każdy gracz powinien rozegrać powyżej
jednej gry
W cenie buty do gry
Czas gry 60 min.
Kawa dla opiekunów grup gratis
Dyplom pamiątkowy dla najlepszego gracza

5 osób na jednym torze
Każdy gracz rozegra ponad dwie gry
W cenie buty do gry
Czas gry 120 min. 
Woda w dzbanku na każdym torze
Kawa dla opiekunów grup gratis
Dyplom pamiątkowy dla najlepszego gracza

W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z kalkulatora na stronie
www.skybowling.pl

 W komentarzu rezerwacji należy wprowadzić informację: "OFERTA SZKOLNA".
System automatycznie nie uwzględni oferty dla szkół, natomiast w odpowiedzi

otrzymają Państwo potwierdzenie ceny według oferty dla szkół.
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