
NOWOŚCi! 

BOWLING & BILARD

BADMINTON

DAY SPA

MEDICAL FITNESS

SEANSE SAUNOWE

FERIE ZIMOWE

Smaczna i zdrowa kuchnia
stanowi idealne dopełnienie
oferty sportowej.

Restauracja

KONtAKt
Millenium Sport Sp. z o.o.
40-750 Katowice 
ul. Pijarska 3
Tel.: +48 (32) 350 20 93
fax: +48 (32) 722 40 46
E-mail: sport@bazantowo.pl

18 komfortowych
pokoi hotelowych,
w tym4 studia
zaneksem
kuchennym. Obiekt
wpisuje się
wkategorię hotelu
„emocjonalnego”,
nastawionego
nazdrowie, aktywność
i rozrywkę.

Hotel

Ferie dla dzieci w 3 wariantach:
z piłką, z rakietką, z tańcem.
Programie codzienne zajęcia
piłka/tenis/taniec, basen,
ścianka wspinaczkowa,
diagnostyka juniora, gry
i zabawy, obiad
z podwieczorkiem, gra
w kręgle na zakończenie
turnusu.
Turnusy: 20-24.01 i 27-31.01 

Ferie zimowe 2014

Oś. Bażantowo

www.sport.bazantowo.pl

SPORt
i EMOCJE

Tylko w Bażantowo Sport!
Program poprawy stanu zdrowia,

wydolności, sylwetki.
Medical fitness to

różnorodność zajęć:
trening funkcjonalny,
trening wydolnościowy,
doskonalenie pływania,
odnowa biologiczna.
Zajęcia pod okiem
trenera-fizjoterapeuty
w minigrupach w cenie

już od 30zł / za trening!
Diagnozujemy i mierzymy

efekty!

NOWOŚĆ

Medical fitness

Kompleksowa
pielęgnacja twarzy,
dekoltu i ciała. Zabiegi
modelujące sylwetkę.
Masaże relaksacyjne
i sportowe oraz odnowa
biologiczna.  

Beauty & SPA
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Basen o wymiarach
17 m x 8 m, 4-torowy, 
w tym tor dla dzieci
do nauki pływania.
Basenowe atrakcje
wodne i 2 wanny jacuzzi.

Seanse w naszym saunarium
prowadzone przez specjalistę
saunowania, w specjalnej oprawie
rytuałowej z nutą olejków eterycznych.
Oferta dla miłośników saunowania ale
także dla tych, którzy chcą rozpocząć
przygodę z saunami.

Salon wypoczynkowy
stwarzający cichą
i nastrojową strefę,
ukazujący panoramiczny
widok i wyjście na ogród.

Basen rekreacyjny Wypoczywalnia

Całoroczna hala tenisowa.
Trzy korty o nawierzchni
dywanowej marki Schopp.
Cztery korty do gry w squasha
marki McWIL Premium. Korty
zapewniają wysoki komfort
i jakość powietrza. 
Są doskonałą alternatywą dla
kortu zewnętrznego – także
w upalne i deszczowe dni.

tenis& Squash

Seanse saunowe

Boisko wielofunkcyjne dogry
wkoszykówkę, siatkówkę, piłkę
halową oraz ścianka
wspinaczkowa. Hala
zwidownią, wyposażona
wsprzęt sportowy
iaudiowizualny.

Hala sportowa

Przestrzeń wyposażona
w markowe urządzenia
aerobowe i siłowe.
Multimedialne sale
do zajęć fitness 
i indoor cycling.

Fitness

W weekendy zapraszamy
na halę sportową do gry
w badmintona.
Udostępniamy specjalne
korty do gry oraz tenis
stołowy. Zapraszamy
do gry całe rodziny. 

Badminton

Już od grudnia jedyna na
południu Katowic –
kręgielnia. We wnętrzach
angielskiego pubu
– 4 tory do gry w kręgle
i stół bilardowy. Rodzinne
miejsce rozrywki dla dzieci
i dorosłych.

Bowling& bilard
NOWOŚĆ
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