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Lokal gastronomiczny znajdująca się w kompleksie basenów 
FitSwim w samym sercu dzielnicy Wilda.



Jesteś zainteresowany?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem od wtorku 
do soboty w godzinach 7:30 - 21:00 (w sobotę do 
16:00). Po wcześniejszym umówieniu, zapraszamy 
również serdecznie na obejrzenie lokalu.

Proponowany lokal 
gastronomiczny o powierzchni 
40 m2 mieści się w położonym 
w samym centrum dzielnicy 
Wilda w Poznaniu kompleksie 
Centrum pływania i sportu 
FitSwim. Jest kompletnie 
umeblowany w wysokim 
standardzie i gotowy do 
działania. W lokalu znajduje się 
kuchnia wraz z całym 
wyposażeniem, bar z ladą 
chłodniczą i kącik dla dzieci.

Biuro 531 190 375

monika@fitswimpoznan.pl



W pełni wyposażony lokal

Chcesz zobaczyć więcej?
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 
www.fitswim.pl/fitbar. Przygotowaliśmy tam dla 
Państwa dodatkową galerię zdjęć z lokalu.
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Położony w samym centrum 
dzielnicy Wilda w Poznaniu 
kompleks Centrum pływania
i sportu FitSwim.

LOKALIZACJA

Chcesz poznać szczegóły?
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.fitswim.pl/fitbar. 
Przygotowaliśmy tam dla Państwa pełną 
dokumentację lokalu.

Adres - Górna Wilda 83/5,
61-563 Poznań

8 min od Starego Browaru
6 min od Rynku Wildeckiego



Nasze zajęcia
Odwiedź nasz kanał na youtube.com 
i zobacz filmy z zajęć na naszych 
basenach.

FitSwim - Recepta na każdy dzień

Zajmujemy się obszarem zajęć w wodzie 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wyrazem 
naszego profesjonalizmu jest kompleksowa 
oferta usług obejmująca:

• Szkołę pływania           •  Aqua Fitness

Proponujemy różnorodne formy aktywności 
fizycznej tak aby każdy mógł wybrać 
właściwy dla siebie rodzaj zajęć w oparciu o 
swoje potrzeby, wiek i poziom sprawności 
fizycznej: 

•  pływanie niemowląt
•  oswajanie z wodą
•  nauka pływania

O FitSwim

•  senior w formie
•  fit mama
•  antycellulit


