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W godzinach pracy placówki
Wielkimi krokami zbliża się święto pięknych Pań - już 8 marca zapraszamy na moc
atrakcji na FALI.

Dbając nie tylko o wspaniałe samopoczucie Falowiczek, ale przede wszystkim o ich zdrowie i
świetną formę, łódzki park wodny zaprasza na serię zajęć ﬁtness. Fanki zumby będą mogły
spróbować swoich sił podczas demonstracyjnych treningów jej wodnej wersji – instruktor
będzie czekał na Panie o godz. 13:00, 14:00 i 15:00 w basenie rekreacyjnym. Ogromne
doładowanie pozytywnej energii i zakręconego humoru gwarantowane! Wolisz bardziej
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klasyczną aktywność? Żaden problem! O 17:00 i 17:40 będzie można wziąć udział w krótkich
ćwiczeniach aerobowo-interwałowych prowadzonych w jednym z basenów Aquaparku.
FALA nie zapomina również o ukochanych mamach, które w dniu święta wszystkich kobiet
wybiorą się na al. Unii Lubelskiej 4 ze swoimi pociechami. Od godz. 17:00 do godz. 19:00 w
Streﬁe Basenowej dyżury pełnić będą animatorzy, którzy z chęcią zorganizują czas
najmłodszym, podczas gdy mamy będą mogły wziąć udział w przygotowanych dla nich
atrakcjach lub odprężyć się w jednej ze Stref łódzkiego Aquaparku – Streﬁe Basenowej,
Streﬁe Saun lub SPA Terra Rossa, gdzie do każdego zabiegu 8 marca dodawany będzie
bezpłatnie 10-minutowy masaż twarzy.
Wszystkie atrakcje basenowe dostępne będą oczywiście w ramach standardowego biletu –
bez dodatkowych opłat!
Znajdzie się też coś dla Pań uwielbiających sportowe wyzwania – Aquapark wraz z Policją
Województwa Łódzkiego zapraszają do udziału w charytatywnym biegu na dystansie 5 km
Pobiegnijmy dla kobiet, którego celem jest wsparcie Domu Samotnej Matki w Łodzi. Na
wszystkie uczestniczki biegu (i nie tylko) czekać będzie mammobus wraz ze stanowiskiem
lekarskim, a także niepowtarzalna możliwość zwiedzania prawdziwego radiowozu!
A po biegu? FALA zaprasza do Restauracji, gdzie w promocyjnej cenie 5 zł czekać będą
przepyszne koktajle i wyjątkowy deser!

Dzień Kobiet na Fali

