
Data Nazwa Miejsce Termin Opis Opłata

12.02 

poniedziałek
Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

Feryjne gierki na 

Orliku

Boiska Sportowe 

"Orlik" 

godziny 13:00 - 

15:00 uzależnione 

od warunków 

atmosferycznych

rozgrywki piłkarskie 

dla młodzieży
Brak opłaty

Feryjny Turniej 

Piłkarski dla 

Młodzieży ( limit 

drużyn)

Hala Widowiskowo - 

sportowa
godzina 9:00 - 13:00

turniej piłki nożnej, 

zgłoszenia pod 

telefonem: 15 644-62-

53

Brak opłaty

Aktywne ferie dla 

kobiet

Siłownia Rekreacyjna 

Centrum Rekreacji

godzina 18:00 - 

19:00
zajęcia z instruktorem

opłata zgodnie z 

cennikiem

Gry i zabawy w 

wodzie z elementami 

nauki pływania

Pływalnia  Kryta 

"Błękitna Fala"

godz. 10:00-11:00 - 

dzieci w wieku 6-8 

lat    godz.11:00-

12:00 - dzieci w 

wieku 9-12 lat

Gry i zabawy w 

wodzie, podstawy 

nauki pływania pod 

okiem instruktorów 

pływania. Sprawy 

organizacyjne tel. 

732-849-654

uczestnicy ponoszą 

jedynie koszt wejściówki 

na pływalnię: 5zł/60min

13.02   wtorek Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Ferie z MOSiRem 2018



Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

Pierwsze kroki w 

siłowni

Centrum Rekreacji     

ul. Portowa 24

godziny 10:00 - 

14:00

dla młodzieży do 18 

lat (za okazaniem 

legitymacji szkolnej ) 

Brak opłaty

Ferie z rakietką
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki tenisa 

stołowego
Brak opłaty

Ferie z badmintonem 
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki 

badmintona 
Brak opłaty

14.02       

środa
Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejścia indywidualne: 

bezpłatne

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

Pierwsze kroki w 

siłowni

Centrum Rekreacji     

ul. Portowa 24

godziny 10:00 - 

14:00

dla młodzieży do 18 

lat (za okazaniem 

legitymacji szkolnej ) 

Brak opłaty

Ferie z rakietką
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki tenisa 

stołowego
Brak opłaty

Ferie z badmintonem 
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki 

badmintona 
Brak opłaty



Gry i zabawy w 

wodzie z elementami 

nauki pływania

Pływalnia  Kryta 

"Błękitna Fala"

godz. 10:00-11:00 - 

dzieci w wieku 6-8 

lat    godz.11:00-

12:00 - dzieci w 

wieku 9-12 lat

Gry i zabawy w 

wodzie, podstawy 

nauki pływania pod 

okiem instruktorów 

pływania. Sprawy 

organizacyjne tel. 

732-849-654

uczestnicy ponoszą 

jedynie koszt wejściówki 

na pływalnię: 5zł/60min

15.02 czwartek Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

Feryjne gierki na 

Orliku

Boiska Sportowe 

"Orlik" 

godziny 13:00 - 

15:00 uzależnione 

od warunków 

atmosferycznych

rozgrywki piłkarskie 

dla młodzieży
Brak opłaty

Ferie z rakietką
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki tenisa 

stołowego
Brak opłaty

Ferie z badmintonem 
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki 

badmintona 
Brak opłaty

Aktywne ferie dla 

kobiet

Siłownia Rekreacyjna 

Centrum Rekreacji

godzina 18:00 - 

19:00
zajęcia z instruktorem

opłata zgodnie z 

cennikiem

Piłka wodna, gry i 

zabawy w wodzie dla 

najmłodszych

Pływalnia Kryta 

Błękitna Fala

godzina 10:00 - 

12:00 

zajęcia w formie 

zabawowej

uczestnicy ponoszą 

jedynie koszt wejściówki 

na pływalnię: 5zł/60min

16.02  piątek Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min



Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

Pierwsze kroki w 

siłowni

Centrum Rekreacji     

ul. Portowa 24

godziny 10:00 - 

14:00

dla młodzieży do 18 

lat (za okazaniem 

legitymacji szkolnej ) 

Brak opłaty

Ferie z rakietką
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki tenisa 

stołowego
Brak opłaty

Ferie z badmintonem 
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki 

badmintona 
Brak opłaty

Gry i zabawy na 

lodowisku
Lodowisko Biały Orlik godzina 10:00-12:00

gry i zabawy na 

lodowisku dla 

najmłodszych

Brak opłaty wejściowej, 

opłata za wypożyczenie 

łyżew 6 zł/godz.

Gry i zabawy w 

wodzie z elementami 

nauki pływania

Pływalnia  Kryta 

"Błękitna Fala"

godz. 10:00-11:00 - 

dzieci w wieku 6-8 

lat    godz.11:00-

12:00 - dzieci w 

wieku 9-12 lat

Gry i zabawy w 

wodzie, podstawy 

nauki pływania pod 

okiem instruktorów 

pływania. Sprawy 

organizacyjne tel. 

732-849-654

uczestnicy ponoszą 

jedynie koszt wejściówki 

na pływalnię: 5zł/60min

17.02     

sobota
Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  



Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

Bi(e)g Love
Bulwar im. Marszałka 

Piłsudskiego
godz.14:00

bieg w parach na 

dyst. ok. 1000m
Brak opłaty

IV Turniej Hokejowy o 

Puchar Burmistrza 

Miasta Sandomierza

Lodowisko "Biały Orlik" godz. 8:00-12:00
Turniej sportowy dla 

osób pełnoletnich
Brak opłaty

18.02 niedziela Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

IV Turniej Hokejowy o 

Puchar Burmistrza 

Miasta Sandomierza

Lodowisko "Biały Orlik" godz. 8:00-12:00
Turniej sportowy dla 

osób pełnoletnich
Brak opłaty

19.02 

poniedziałek
Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  



Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

Feryjne gierki na 

Orliku

Boiska Sportowe 

"Orlik" 

godziny 13:00 - 

15:00 uzależnione 

od warunków 

atmosferycznych

rozgrywki piłkarskie 

dla młodzieży
Brak opłaty

Feryjny Turniej 

Piłkarski dla 

Najmłodszych

Hala Widowiskowo - 

sportowa
godzina 9:00 - 13:00 turniej piłki nożnej Brak opłaty

Aktywne ferie dla 

kobiet

Siłownia Rekreacyjna 

Centrum Rekreacji

godzina 18:00 - 

19:00
zajęcia z instruktorem

opłata zgodnie z 

cennikiem

Gry i zabawy w 

wodzie z elementami 

nauki pływania

Pływalnia  Kryta 

"Błękitna Fala"

godz. 10:00-11:00 - 

dzieci w wieku 6-8 

lat    godz.11:00-

12:00 - dzieci w 

wieku 9-12 lat

Gry i zabawy w 

wodzie, podstawy 

nauki pływania pod 

okiem instruktorów 

pływania. Sprawy 

organizacyjne tel. 

732-849-654

uczestnicy ponoszą 

jedynie koszt wejściówki 

na pływalnię: 5zł/60min

Pływalnia - oferta 

walentynkowa

Pływalnia Kryta 

Błękitna Fala
18:30-21:30

Wieczorny basen i 

sauna dla 

zakochanych

zniżka -50% od osoby

20.02     

wtorek
Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty



Pierwsze kroki w 

siłowni

Centrum Rekreacji     

ul. Portowa 24

godziny 10:00 - 

14:00

dla młodzieży do 18 

lat (za okazaniem 

legitymacji szkolnej ) 

Brak opłaty

Ferie z rakietką
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki tenisa 

stołowego
Brak opłaty

Ferie z badmintonem 
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki 

badmintona 
Brak opłaty

Turniej Deblowy 

Tenisa Stołowego dla 

samorządowców oraz 

nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 

1

godziny 16:00 - 

18:00
Turniej Brak opłaty

Pływalnia - oferta 

walentynkowa

Pływalnia Kryta 

Błękitna Fala
18:30-21:30

Wieczorny basen i 

sauna dla 

zakochanych

zniżka -50% od osoby

21.02       

środa
Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

Pierwsze kroki w 

siłowni

Centrum Rekreacji     

ul. Portowa 24

godziny 10:00 - 

14:00

dla młodzieży do 18 

lat (za okazaniem 

legitymacji szkolnej ) 

Brak opłaty

Ferie z rakietką
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki tenisa 

stołowego
Brak opłaty

Ferie z badmintonem 
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki 

badmintona 
Brak opłaty



Gry i zabawy w 

wodzie z elementami 

nauki pływania

Pływalnia  Kryta 

"Błękitna Fala"

godz. 10:00-11:00 - 

dzieci w wieku 6-8 

lat    godz.11:00-

12:00 - dzieci w 

wieku 9-12 lat

Gry i zabawy w 

wodzie, podstawy 

nauki pływania pod 

okiem instruktorów 

pływania. Sprawy 

organizacyjne tel. 

732-849-654

uczestnicy ponoszą 

jedynie koszt wejściówki 

na pływalnię: 5zł/60min

Pływalnia - oferta 

walentynkowa

Pływalnia Kryta 

Błękitna Fala
18:30-21:30

Wieczorny basen i 

sauna dla 

zakochanych

zniżka -50% od osoby

22.02 czwartek Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

Feryjne gierki na 

Orliku

Boiska Sportowe 

"Orlik" 

godziny 13:00 - 

15:00 uzależnione 

od warunków 

atmosferycznych

rozgrywki piłkarskie 

dla młodzieży
Brak opłaty

Ferie z rakietką
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki tenisa 

stołowego
Brak opłaty

Ferie z badmintonem 
Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

rozgrywki 

badmintona 
Brak opłaty

Aktywne ferie dla 

kobiet

Siłownia Rekreacyjna 

Centrum Rekreacji

godzina 18:00 - 

19:00
zajęcia z instruktorem

opłata zgodnie z 

cennikiem

Piłka wodna gry i 

zabawy w wodzie dla 

najmłodszych

Pływalnia Kryta 

Błękitna Fala

godzina 10:00 - 

12:00 

zajęcia w formie 

zabawowej

uczestnicy ponoszą 

jedynie koszt wejściówki 

na pływalnię: 5zł/60min

23.02  piątek Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min



Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

Pierwsze kroki w 

siłowni

Centrum Rekreacji     

ul. Portowa 24

godziny 10:00 - 

14:00

dla młodzieży do 18 

lat (za okazaniem 

legitymacji szkolnej ) 

Brak opłaty

Feryjny Turniej 

Tenisa Stołowego 

Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00

Turniej Tenisa 

Stołowego
Brak opłaty

Feryjny Turniej 

Badmintona

Hala Widowiskowo - 

sportowa
godziny 9:00 - 13:00 Turniej Badmintona Brak opłaty

Gry i zabawy na 

lodowisku
Lodowisko Biały Orlik godzina 10:00-12:00

gry i zabawy na 

lodowisku dla 

najmłodszych

Brak opłaty wejściowej, 

opłata za wypożyczenie 

łyżew 6 zł/godz.

Gry i zabawy w 

wodzie z elementami 

nauki pływania

Pływalnia  Kryta 

"Błękitna Fala"

godz. 10:00-11:00 - 

dzieci w wieku 6-8 

lat    godz.11:00-

12:00 - dzieci w 

wieku 9-12 lat

Gry i zabawy w 

wodzie, podstawy 

nauki pływania pod 

okiem instruktorów 

pływania. Sprawy 

organizacyjne tel. 

732-849-654

uczestnicy ponoszą 

jedynie koszt wejściówki 

na pływalnię: 5zł/60min

24.02   sobota Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  



Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty

XI Triathlon Zimowy
Miejski Stadion 

Sportowy
godz. 11:30 Zawody sportowe Wpisowe: 100 zł

25.02 niedziela Bądź aktywny!

Fitness Centrum - 

Miejski Stadion 

Sportowy

godziny otwarcia: 

9:00 - 21:30

2 w cenie 1 - wejście 

dwóch osób na jeden 

bilet

Opłata za dwie osoby: 

8zł/90min

Szaleństwo na lodzie Lodowisko Biały Orlik

czynne w godz. 

12:00 - 15:00 oraz 

16:00 - 20:00

Wejścia o każdej 

pełnej godzinie 

zegarowej

Wejście indywidualne: 

3zł/60min Wypożyczenie 

łyżew: 6zł/60min  

Stok narciarski

Stok Narciarski w 

Sandomierskim Parku 

Piszczele

Wyciąg czynny: 

11:30 - 15:00 oraz 

15:30 - 18:30

Otwarcie wyciągu 

uzależnione jest od 

warunków 

pogodowych i 

grubości pokrywy 

śnieżnej na stoku

Brak opłaty


