Boże Narodzenie
Godziny
10.00 Bajkowy poranek

24.12.21 (piątek)

11.00 - 12.00 „Choinkę stroić czas...” - rodzinne warsztaty tworzenia ozdób choinkowych połączone z
ubieraniem świątecznego drzewka (dzieci do lat 6);

Miejsce
Klub dla dzieci,
poziom 2/3
Sala 7.39,
poziom 7

12.00 - 13.00 „Choinkę stroić czas...” - rodzinne warsztaty tworzenia ozdób choinkowych połączone z

Sala 7.39,
poziom 7

12.00 - 16.00 Spotkanie z Mikołajem

Sala 6.23,
poziom 6

ubieraniem świątecznego drzewka (dzieci od lat 6);

Spotkanie z Mikołajem i jego pomocnikami na podstawie zaproszenia odebranego w recepcji.
Goście, którzy nie korzystają z oferty Uroczystej Kolacji Wigilijnej mogą dokupić zaproszenie
w recepcji.

19.00 UROCZYSTA KOLACJA WIGILIJNA

Tradycyjna Uroczysta Kolacja Wigilijna połączona z koncertem kolęd na żywo. Zaproszenia ze
wskazaniem sali i numeru stolika zostaną dostarczone do pokoi w dniu 24.12 do godz. 18.00.
Zaproszenie w cenie 350 zł/osoba dorosła 175 zł/dziecko w wieku 4 - 14 lat.
Goście korzystający z kolacji w formie bufetu szwedzkiego w dniu 24.12. mogą zamienić posiłek
na Uroczysta Kolacja Wigilijna za dopłatą 304 zł/os. dorosła i 152 zł/dziecko w wieku 4 - 14
lat. Ceny dotyczą Gości korzystających z noclegu. Po Uroczystej Kolacji Wigilijnej zapraszamy na
pasterkę w 6.32 - 6 poziom

Godziny
10.00 Poranek bajkowy

25.12.21 (sobota)

11.00 - 11.40 „Magia świątecznych wypieków” -zajęcia gastronomiczne dla małych i dużych
cukierników (dzieci do lat 6)

sale kongresowe 7.38 i 7.39
na 7 poziomie
i Restauracja
Zielona poziom
2/3

Miejsce
Klub dla dzieci,
poziom 2/3
Sala 7.39,
poziom 7

12.00 - 12.40 „Magia świątecznych wypieków” -zajęcia gastronomiczne dla małych i dużych

Sala 7.39,
poziom 7

14.00 - 15.00 Wspólne kolędowanie przy fortepianie w Kawiarni Patio
16.00 - 17.00 „Christmas - Party” - zapraszamy wszystkie dzieci na bożonarodzeniowe mini disco ze

Poziom 2/3

cukierników (dzieci od lat 6)

słodkim poczęstunkiem, (przebrania mile widziane)

20.00 „Świąteczny seans familijny”
Godziny
10.00 Poranek bajkowy

26.12.21 (niedziela)

11.00 - 12.00 „Zimowe lampiony - zabawa światłem”

- poznaj tradycje Świąt Bożego Narodzenia i wykonaj własnoręcznie kolorowy lampion na świecę,
zdobiony motywami świątecznymi i roślinnymi (dzieci do lat 6)

12.15 - 13.15 „Zimowe lampiony - zabawa światłem”

- poznaj tradycje Świąt Bożego Narodzenia i wykonaj własnoręcznie kolorowy lampion na świecę,
zdobiony motywami świątecznymi i roślinnymi (dzieci od lat 6)

16.00 - 16.45 Zimowa gra familijna z nagrodami
20.00 Świąteczny seans familijny
Godziny
Ponadto codziennie:
9.00 - 10.00 Nauka pływania
9.30 - 10.00 Świąteczna gimnastyka w wodzie
14:00 - 15:00 Rollery wodne
Koncerty fortepianowe

Klub Nocny,
poziom I
Sala Kinowa,
poziom 6

Miejsce
Klub dla dzieci,
poziom 2/3
Sala 7.39,
poziom 7
Sala 7.39,
poziom 7
Sala 7.39,
poziom 7
Sala Kinowa
6.32, poziom 6

Miejsce
Tropikana
Tropikana
Tropikana
Kawiarnia Patio

** Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z epidemią, program lub jego forma może ulec zmianie lub odwołaniu.

