
PONIEDZIAŁEK
AHOJ PIRACI

9.30 - 10.00
Stretching

10.00 - 12.00
Animacje kreatywne dla dzieci

17.30 - 20.00
W poszukiwaniu pirackiej skrzyni!

20.00 - 20.30
Pirackie Mini Disco

Coś dla ciała i ducha.
Relaksacyjny poranek w sali fitness (1 piętro)

Czas stworzyć pirackie ciuszki i kapelusze!
Zaraz później zbudujemy piracki statek i

wykonamy zadania na Pirata!

Załoga! Spotykamy się w sali, by wyruszyć na
poszukiwania skarbu! Znaleźliśmy wielką piracką

mapę, która wskazuje miejsce skarbu!

20.30 - 21.30
Karaoke

W przypadku deszczu
12.30 - 13.30

Zabawy na basenie

RELAKS



12.30 - 13.30
Zabawy na basenie

WTOREK
STAROŻYTNI RZYMIANIE

9.30 - 10.00
Fit Poranek

10.00 - 12.00
Animacje kreatywne dla dzieci

17.30 - 20.00
Rzymska olimpiada!

20.00
Kino Familijne

Ćwiczenia fitness oraz trening kondycyjny. Idealna
rozgrzewka na dobry początek dnia!

Mała podróż w czasie przeniosła nas do dawnych
czasów! Trafiliśmy do Rzymu, gdzie przemierzymy

okolicę na koniach!

Rzymianie zarządzili, by zorganizować olimpiadę!
Każdy będzie miał okazję zmierzyć się w

konkurencjach sportowych!

W przypadku deszczu



ŚRODA
WYPRAWA DO EL DORADO

9.30 - 10.00
Stretching

10.00 - 12.00
Animacje dla dzieci

17.30 - 20.00
Wyprawa do kopalni złota

20.00 - 20.30
Mini Disco

Coś dla ciała i ducha.
Relaksacyjny poranek w sali fitness (1 piętro)

El Dorado to zaginiona kraina pełna złota. Czy
wiecie jak do niej dotrzeć? Dziś zamienimy się w

podróżników, ale najpierw trening!

Czas na poszukiwania kopalni złota! Jeśli uda nam
się wykonać wszystkie zadania, będziemy mogli

wydobyć prawdziwe złoto!

20.30 - 21.30
Muzyczny Test Pamięci!

W przypadku deszczu
12.30 - 13.30

Zabawy na basenie



CZWARTEK
KOSMICZNA PODRÓŻ

10.00 - 12.00
Animacje kreatywne dla dzieci

17.30 - 20.00
Pogoń za ufoludem!

20.00
Kino Familijne

Trafiliśmy właśnie do kosmicznego laboratorium,
gdzie posadzimy swoją kosmiczną fasolę!

Następnie zabierzemy się za budowę rakiety!

Do naszej bazy wkradli się intruzi! Zostawili za
sobą zielone poszlaki! Złapmy ich i odzyskajmy

sprzęt, tylko pytanie, gdzie oni się schowali?

9.30 - 10.00
Fit Poranek

Ćwiczenia fitness oraz trening kondycyjny. Idealna
rozgrzewka na dobry początek dnia!

W przypadku deszczu
12.30 - 13.30

Zabawy na basenie



PIĄTEK
DETEKTYWISTYCZNE ZAGADKI

9.30 - 10.00
Stretching

10.00 - 12.00
Animacje dla dzieci

17.30 - 20.00
W poszukiwaniu pirackiej skrzyni!

20.00 - 20.30
Mini Disco

Coś dla ciała i ducha.
Relaksacyjny poranek w sali fitness (1 piętro)

Uwaga! Na terenie hotelu zaginęło dziś kilka
rzeczy! Czy mamy tutaj jakiegoś rabusia? Musimy

uruchomić śledztwo! Zdejmijcie odciski!

Rabuś złapany, to teraz czas na odgadnięcie kolejnych
zagadek. Wiecie czym jeszcze zajmuje się detektyw?

Mamy dla Was kilka zadań do rozwiązania!

20.30 - 21.00
Karaoke

W przypadku deszczu
12.30 - 13.30

Zabawy na basenie



SOBOTA
NA ZAMKU DISNEY'A

10.00 - 12.00
Animacje kreatywne dla dzieci

17.30 - 20.00
Wielki Bal u Myszki Miki!

20.00
Kino Familijne

Dziś przenosimy się do krainy bajek! Na początek
stworzymy swoich ulubionych bohaterów, aby

móc przenieść się na zamek książąt i księżniczek!

Kochani! Miki urządza dziś wielki bal na zamku!
Musimy się do niego dobrze przygotować!

Najpierw zrobimy stroje i dekoracje, a później
zaczniemy imprezę z zabawami!

9.30 - 10.00
Fit Poranek

Ćwiczenia fitness oraz trening kondycyjny. Idealna
rozgrzewka na dobry początek dnia!

W przypadku deszczu
12.30 - 13.30

Zabawy na basenie



NIEDZIELA
MISJA SUPERBOHATERÓW

9.30 - 10.00
Stretching

10.00 - 12.00
Animacje dla dzieci

17.30 - 20.00
Tajne życie Super Bohatera

20.00 - 20.30
Impreza Super Bohaterów

Coś dla ciała i ducha.
Relaksacyjny poranek w sali fitness (1 piętro)

Dziś zamienimy się w superbohaterów, ale najpierw
przygotujemy maski i peleryny. Następnie czeka Was

sprawdzian na Super Bohatera!

Bohaterowie nie mają łatwego życia! Często muszą
ukrywać swoje umiejętności! Dziś przenosimy się

na wymarzoną wyspę takich mocy!

20.30 - 21.30
Wieczór taneczny

W przypadku deszczu
12.30 - 13.30

Zabawy na basenie


