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Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny !!!

ROZVRH VYŤAŽENIA PLAVÁRNE  19.9.2016-25.09.12.2016
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Pondelok

19.09.
SANITÁRNY POLDEŇ

Utorok

20.09.

Streda

21.09.

Štvrtok

22.09.

Piatok

23.09.

25 m bazén / 50 osôb / 6 plaveckých dráh hĺbka od 1,5 do 4 m

Sobota

24.09.

Nedeľa

25.09.
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teplota vody 26 °C


