Disney On Ice
Gdańsk Ergo Arena
Cena od 135 zł/os.
Spotkaj się z Myszką Miki, Myszką Minnie, Kaczorem
Donaldem, Goofym i wraz z nimi oddaj się magii i rodzinnej
zabawie. Odkrywaj podwodny świat wraz z Dory i jej
kompanami. Zanurz się głęboko w oceanie ze swoimi
ulubionymi bohaterami, by odkryć, jak ważna jest rodzina.
Wyrusz do zimowego świata Arendelle z siostrami Anną i Elsą
oraz zabawnym Olafem z „Krainy lodu”, którzy przekonają się,
że prawdziwa miłość może roztopić nawet lodowate serce.
Żadna przeszkoda nie zatrzyma Roszpunki, gdy przyjaciele
wskazują jej drogę. A Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków udowodnią, że jesteśmy w stanie zrobić
wszystko, gdy mamy wsparcie naszych bliskich. Buzz i Chudy sprawią, że podskoczysz z wrażenia; Simba, Timon i Pumba
przemierzą Lwią Ziemię; Dżasmina, Aladyn i Dżin pokażą, że przyjaźń jest niezniszczalna, a Wasze ulubione Księżniczki
Disneya wykażą się niezwykłą siłą. Wejdź do „Wspaniałego Świata Disney On Ice” – to będzie niezapomniane przeżycie!

Termin wyjazdu: 10.11.2018 r. (Sobota)
Program:

8:00 – wyjazd autokarem Kołobrzeg, Hala Milenium ul. Łopuskiego 38
9:00 – wyjazd autokarem spod Parku Wodnego w Koszalinie
13:30 – dojazd na miejsce
14:00 – 16:00 Widowisko w Hali Ergo Arena w Gdańsku
16:15 – czas wolny na posiłek
18:00 - wyjazd do Kołobrzegu
22:00 - planowany powrót do Kołobrzegu na parking przy Hali Milenium ul. Łopuskiego 38

Ceny: Sektor brązowy: 135 zł/os.
Sektor srebrny: 165 zł/os.
Sektor złoty: 185 zł/os.
Dla dzieci i rodziców ze Szkółki Pływackiej DEPKA – zniżka 10 zł.

W cenie wycieczki: przejazd autokarem klasy turystycznej, Ubezpieczenie NNW, bilet wstępu na widowisko, opieka
pilota/opiekuna.
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