
Oferta 
dla firm

fitness & dance
tenis & squash

spotkania integracyjne
wigilie firmowe

trampoliny

Lubisfera Rozrywkowy Park Sportowy
ul.  M. Skłodowskiej-Curie 18, Lubliniec

bony podarunkowe

www.lubisfera.pl



 ROZRYWKOWY PARK SPORTOWY
to wyjątkowe miejsce rekreacji, świat
zabawy i sportu dla osób w każdym wieku,
na który składają się 

Zaskocz swoich pracowników i zaproś ich do Lubisfery!

LUBISFERA

strefa fitness&dance
korty tenisowe i stoły do ping-ponga
sale do squasha
trampoliny i dmuchańce
salon gier
letnia strefa z basenami
nowoczesna restauracja Lubistro z tarasem

W ofercie Lubisfery znajdują się ponadto treningi personalne, zajęcia dla grup
zorganizowanych, koncerty i eventy, a także wydarzenia na świeżym powietrzu.



STREFA FITNESS & DANCE

Grafik zajęć jest dostępny na naszej stronie internetowej: 
www.lubisfera.pl/grafik-zajec/

Pracownicy Twojej firmy mogą ćwiczyć taniej! 
Kup min. 5 karnetów do strefy fitness&dance 
na min. 8 wejść i zyskaj rabat 15%. 

Zajęcia, które znajdują się w naszej
ofercie, to m.in.: 

brzuch/uda/pośladki 
droga do formy
joga relaksacyjna
kich&rush
pilates
power training
salsation
total body training



STREFA TENIS & SQUASH
Sport zbliża ludzi, pozwala zredukować stres,
wyładować emocje i naładować się pozytywną
energią - nie mamy co do tego wątpliwości. Zaproś
pracowników na treningi tenisa i squasha.
Oferujemy profesjonalne korty, sprzęt oraz opiekę
wykwalifikowanych trenerów. 

SQUASH
2 klimatyzowane korty z systemem
wyświetlania wyników  
treningi grupowe i indywidualne
pod okiem instruktora
możliwość wypożyczenia sprzętu 

TENIS ZIEMNY
1 kort w hali z nawierzchnią
dywanową 
2 korty na zewnątrz z nawierzchnią
z mączki ceglanej
zajęcia indywidualne i grupowe pod
okiem instruktora
turnieje tenisowe
możliwość wypożyczenia sprzętu

TENIS STOŁOWY
2 profesjonalne stoły do gry 
rozgrywki ligowe
możliwość wypożyczenia oraz
zakupu sprzętu

Rezerwując dowolny kort na 4 godziny
w miesiącu, zyskujesz rabat 10%.



SPOTKANIA
INTEGRACYJNE
Spotkajcie się na kawie i... na
trampolinach!

2 godziny aktywności na
trampolinach
obecność trenera, który będzie do
Państwa dyspozycji
wydzielone miejsce w restauracji 
skarpetki antypoślizgowe 
wodę, herbatę/kawę i deser dla
każdego uczestnika

Cena: 70 zł/os

Proponujemy wyjątkowe spotkania
integracyjne łączące wspólną
aktywność i zabawę w parku trampolin
z wyjściem do nowoczesnej restauracji
Lubistro na deser i kawę, pizzę czy 
 wyśmienity obiad. Takie spotkanie 
z pewnością będzie niezapomniane!
Dobre humory gwarantowane!

Oferujemy*:

*Dopasujemy pakiet
oraz cenę do Państwa
preferencji

Menu dostępne na
stronie www.lubistro.pl



WIGILIE FIRMOWE
Christmas party to doskonała okazja, by wyjątkowo
spędzić przedświąteczny czas, docenić pracowników,
zintegrować ekipę oraz podsumować mijający rok.

Zapraszamy do naszej
niezwykłej restauracji Lubistro.

Nasz szef kuchni przygotuje potrawy,
które oczarują Państwa podniebienia,
a świąteczny wystrój restauracji i
nastrojowa muzyka podkreślą piękno
i magię chwili. 

W sprawie oferty wigilijnej dla
firm, wyboru menu, dostępnych
terminów, skontaktuj się: 

marketing@lubistro.pl 

502 909 711



BONY DLA PRACOWNIKÓW
Podaruj współpracownikom
moc możliwości i wolność
wyboru!

Nie wiesz, co wybrać? Zachęcamy do
zakupu bonów podarunkowych do
Lubisfery, obowiązujących we wszystkich
naszych strefach poza restauracją. Twoi
pracownicy sami zdecydują, które
aktywności i w jakich terminach wybrać. 

Oferujemy bony o wartości 50, 100 i 150 zł. 
Są ważne pół roku od daty zakupu. 



Skontaktuj się
z nami

Lubisfera Rozrywkowy Park Sportowy
ul.  M. Skłodowskiej-Curie 18, Lubliniec

recepcja@lubisfera.pl
info@lubisfera.pl

Dopasujemy ofertę
do Waszych potrzeb
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