
Godziny PONIEDZIAŁEK dla dorosłych Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne roz-
poczęcie dnia; Fit Trening; Aqua Aerobic; Waterpolo; 
Gra niespodzianka 

Tropikana

16:30 – 18:45 ANIMACJE W TROPIKANIE
Taneczne rozpoczęcie; Aqua Dance; Boule; Joga 
sensoryczna; Rzutki Quiz 

Tropikana/boisko 
do siatkówki

20:30 – 21:30 „WIECZORNE SHOW W KARPACZU” 
– Rozpoczynamy tajemniczą noc, gdzie wydarzy się 
mnóstwo niespodziewanych zmian akcji. Goście, 
będą musieli wykazać się wiedzą o najpopularniej-
szych miejscach turystycznych rejonu, ale również 
sprytem i spostrzegawczością! Zabawa na całego dla 
wszystkich! 

Klub nocny,
poziom I

Godziny WTOREK dla dorosłych Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne 
rozpoczęcie dnia; Stretching; Aqua Aerobic; Rollery 
Wodne 

Tropikana

16:30 – 18:45 ANIMACJE W TROPIKANIE
Taneczne rozpoczęcie; Aqua Interwał; Zumba; Turniej 
siatkówki

Tropikana/ Boisko 
do siatkówki

20:30 – 21:30 SHOW „FORT GOŁĘBIEWSKI” –
Przygodowe show i walka dwóch drużyn o skarb 
ukryty w Forcie! Dziś dowiemy się jak dużo nasi 
Goście wiedzą o Hotelu. Czas na rozrywkowe zadania 
aktywizujące również całą publiczność! 

Klub nocny,
poziom I

Godziny ŚRODA dla dorosłych Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

 „Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne 
rozpoczęcie dnia; Fit Trening; Aqua Aerobic; Water-
polo; Gra niespodzianka

Tropikana/ Boisko 
do siatkówki

16:30 – 18:45 ANIMACJE W TROPIKANIE
Taneczne rozpoczęcie; Aqua dance; Boule; Joga 
sensoryczna, Rzutki 

Tropikana/ Boisko 
do siatkówki

20:30 – 21:30 SHOW „MUZYCZNY TEST PAMIĘCI” 
– Dziś bawi się Każdy! Zasiądźcie na wygodnych 
kanapach, by wsłuchać się w ulubione utwory 
i sprawdzić co przywraca nam cudowne wspomnie-
nia! A kto pierwszy rozpozna wszystkie utwory, uderzy 
w wielki gong i wygra wspaniałe nagrody!

Klub nocny,
poziom I

Godziny PONIEDZIAŁEK dla dzieci Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne roz-
poczęcie dnia; Zabawy w basenie; Gra niespodzianka

Tropikana

10:00 BAJKOWY PORANEK - Klub dla dzieci poziom 2/3
12:00 – 13:00 „MA NAJDŁUŻSZĄ W ŚWIECIE SZYJĘ I W AFRYCE CIE-

PŁEJ ŻYJE” – tworzymy  kolorowe teczki na dziecięce 
skarby

Sala 7.39,  
poziom VII

14:00 – 15:00 ROLLERY WODNE Tropikana
16:30 – 18:45 „PREHISTORYCZNE STWORZENIA” – Czas na 

niesamowite spotkanie z pradawnymi stworzeniami! 
Czy pamiętacie jak wyglądał mamut? Przenosimy się 
teraz do prawdziwej Epoki Lodowcowej!

Zewnętrzny  plac 
zabaw / sala konfe-
rencyjna, poziom VI

20:00 „NAPRZÓD”– kino familijne Sala kinowa 6.32, 
poziom VI

20:00 MINI DISCO „Pradawne tańce plemienne” Klub nocny, 
poziom I

Godziny WTOREK dla dzieci Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne 
rozpoczęcie dnia; Zabawy na basenie; Rollery Wodne

Tropikana

10:00 BAJKOWY PORANEK - Klub dla dzieci poziom 2/3
11:00 – 11:45 
12:00 – 12:45

„KULINARNE PRZYGODY”  
– zajęcia gastronomiczne dla małych i dużych 
kucharzy (11:00-11:50 dzieci do lat 6;  
12:00-12:45 - dzieci od lat 6)

Sala 7.39,  
poziom VII

16:30 – 18:45 „GÓRSKIE TAJEMNICE” – Otaczają nas piękne i 
tajemnicze góry! Dziś zamieniamy się w małych 
odkrywców i rozwiążemy zagadki Ducha Gór! Czeka 
nas moc zabawy!

Zewnętrzny  plac 
zabaw / sala konfe-
rencyjna, poziom VI

18:30 – 19:30 JUNIOR CLUB – Blok aktywnych i kreatywnych  zabaw 
dla nastolatków – zbiórka przy kręgielni

poziom I

20:00 MINI DISCO „Impreza poszukiwaczy przygód” Klub nocny, 
poziom I

Godziny ŚRODA dla dzieci Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne roz-
poczęcie dnia; Zabawy w basenie; Gra niespodzianka

Tropikana

10:00 BAJKOWY PORANEK - Klub dla dzieci poziom 2/3
12:00 – 13:00 „Przyjaciele z Disneylandu”   

– kreatywne warsztaty plastyczno – techniczne
Sala 7.39,  

poziom VII
14:00 – 15:00 ROLLERY WODNE Tropikana
16:30 – 18:45 „ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM!” – Każdy marzy, żeby 

zostać Superbohaterem. Dziś zmierzymy się z torami 
przeszkód, by zdobyć odznaki i własne maski! Czas 
na zabawę!

Zewnętrzny plac  
zabaw / sala konfe-
rencyjna, poziom VI

20:00 „TROLLE 2”– kino familijne Sala kinowa 6.32, 
poziom VI

19:45 MALOWANIE BUZIEK - Klub nocny poziom I
20:00 MINI DISCO „W świecie Superbohaterów!” Klub nocny, 

poziom I

WAKACJE 28.06 – 28.08.2021



Godziny CZWARTEK dla dorosłych Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne 
rozpoczęcie dnia; Aeroboxing; Aqua Aerobic; Rollery 
Wodne

Tropikana

16:30 – 18:45 ANIMACJE W TROPIKANIE
Taneczne rozpoczęcie; Aqua Interwał; Turniej 
siatkówki

Tropikana/ Boisko 
do siatkówki

19:00 – 21:00 OGNISKO WIECZORNE – dla Gości korzystających 
z oferty z 3 posiłkami  udział w ognisku w cenie 
pobytu. Dla gości korzystających z innych ofert, 
proponujemy zakupienie kart wstępu 
w recepcji hotelu (w przypadku niepogody zaprasza-
my na kolację do Restauracji Czerwonej)

Plac grillowy za 
hotelem

20:30 – 21:30 SHOW „DZIECIAKI VS ANIMATORZY” – Czas na 
wyzwania na scenie dla dzieci! W dzisiejszych konku-
rencjach sprawdzimy kto jest lepszy: najmłodsi goście 
czy może animatorzy? Konkurencje nie zawsze będą 
sprawiedliwe – przewagę mają dzieciaki! Jedno jest 
pewne – zabawy nie zabraknie!

Klub nocny,
poziom I

Godziny PIĄTEK dla dorosłych Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

 „Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne 
rozpoczęcie dnia; Fit Trening;  Aqua Aerobic; Water-
polo; Gra niespodzianka

Tropikana / boisko 
do siatkówki

16:00 – 17:45 „RAINBOW RUN” – Rodzinne Wydarzenie 
rekreacyjne. Zapraszamy do zabawy całe rodziny! 
Nie ważne ile masz lat, czeka na Ciebie świetna 
zabawa! Ruszamy w kolorowy bieg rekreacyjny pełen 
przeszkód oraz przystanków na których czekają na 
Was niespodzianki! Nie zabraknie kolorowych chmur 
proszku Holi! Nie boicie się pobrudzić? Na mecie 
czekają nagrody! Zapraszamy!

Zewnętrzny plac  
zabaw / sala konfe-
rencyjna, poziom VI

18:00 – 19:00 „ROBOTRONS” – Wielki spektakl teatralny z dużą 
dawką dobrej energii dla całej rodziny

Sala kinowa 6.32,
poziom VI

20:30 – 21:30 SHOW „KOŁO FORTUNY” – Czas zasiąść na fotelach 
słynnej gry! Zakręć kołem, zgadnij literę a następnie 
całe słowo. Co stanie się dalej? Tego nie możemy 
Wam zdradzić! Sprawdźcie sami!

Klub nocny,
poziom I

Godziny SOBOTA dla dorosłych Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne roz-
poczęcie dnia; Stretching; Aqua Aerobic; Aeroboxing; 
Gra niespodzianka

Tropikana/ Boisko 
do siatkówki

16:30 – 18:45 ANIMACJE W TROPIKANIE
Taneczne rozpoczęcie; Aqua interwał; Zumba;  
Turniej siatkówki

Tropikana/ Boisko 
do siatkówki

20:30 – 21:30 SHOW „KTO TAŃCZY – WYGRYWA” – Roztańczona 
zabawa do najpopularniejszych hitów wszechcza-
sów! Zabawa polega na wyciągnięciu do tańca jak 
największej ilości osób, ale również znajomości 
utworów, które zostaną odtworzone! Na zakończenie, 
sprawdzimy kto był nieomylny!

Klub nocny,
poziom I

Godziny CZWARTEK dla dzieci Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne 
rozpoczęcie dnia; Zabawy w basenie; Rollery Wodne

Tropikana

10:00 BAJKOWY PORANEK - Klub dla dzieci poziom 2/3
11:00 – 12:00 
12:15 – 13:15

„MYDEŁKA INSPIROWANE NATURĄ”. Zapraszamy do 
krainy karkonoskich  laborantów. Tutaj poznasz zielarskie 
tradycje regionu i wykonasz własnoręcznie aromatyczne 
mydełko (prosimy o wybór jednej z podanych godzin)

Sala 7.39,  
poziom VII

16:30 – 18:45 „WYPRAWA NA HAWAJE” 
– Klimat gorących wakacji dziś gwarantowany, ponieważ 
wyruszamy na Hawaje! Kolorowe kwiaty, dźwięki ukulele 
i soczki z palemką tylko dziś!

Zewnętrzny plac  
zabaw / sala konfe-
rencyjna, poziom VI

18:30 – 19:30 Junior Club – Blok aktywnych i kreatywnych  zabaw 
dla nastolatków – zbiórka przy kręgielni

poziom I

19:00 – 21:00 OGNISKO WIECZORNE – dla Gości korzystających z oferty 
z 3 posiłkami  udział w ognisku w cenie pobytu. Dla gości 
korzystających z innych ofert, proponujemy zakupienie 
kart wstępu w recepcji hotelu (w przypadku niepogody 
zapraszamy na kolację do Restauracji Czerwonej)

Plac grillowy  
za hotelem

20:00 MINI DISCO „Wyprawa na Hawaje!” Klub nocny, 
poziom I

Godziny PIĄTEK dla dzieci Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne roz-
poczęcie dnia; Zabawy w basenie; Gra niespodzianka

Tropikana

10:00 BAJKOWY PORANEK - Klub dla dzieci poziom 2/3
14:00 – 15:00 ROLLERY WODNE Tropikana
16:00 – 17:45 „RAINBOW RUN” – Rodzinne wydarzenie 

rekreacyjne. Zapraszamy do zabawy całe rodziny! 
Nie ważne ile masz lat, czeka na Ciebie świetna 
zabawa! Ruszamy w kolorowy bieg rekreacyjny pełen 
przeszkód oraz przystanków na których czekają na 
Was niespodzianki! Nie zabraknie kolorowych chmur 
proszku Holi! Nie boicie się pobrudzić? Na mecie 
czekają nagrody! Zapraszamy!

Zewnętrzny plac  
zabaw / sala konfe-
rencyjna, poziom VI

18:00 – 19:00 „ROBOTRONS” – Wielki spektakl teatralny z dużą 
dawką dobrej energii dla całej rodziny

Sala kinowa 6.32,
poziom VI

19:45 MALOWANIE BUZIEK Klub nocny, poziom I
20:00 MINI DISCO „Fluo Party!” Klub nocny, poziom I

Godziny SOBOTA dla dzieci Miejsce
09:00 – 12:45 ANIMACJE W TROPIKANIE

„Jak ryba w wodzie” – nauka pływania; Taneczne roz-
poczęcie dnia; Zabawy w basenie; Gra niespodzianka

Tropikana

10:00 BAJKOWY PORANEK - Klub dla dzieci poziom 2/3
11:00 – 11:45 
12:00 – 12:45

„SŁODKA RADOŚĆ DZIECKA”.  
Warsztaty kulinarne dla małych i  dużych cukierników 
(11:00-11:45 dzieci do lat 6; 12:00-12:45 – dzieci od lat 6

Sala 7.39,  
poziom VII

16:00 – 16:45 GRA RODZINNA Z NAGRODAMI  Sala 7.39, poziom VII 
16:30 – 18:30 „DZIEŃ POSTACI Z BAJEK” – Jakie bajki są waszymi 

ulubionymi? Dziś możecie wymyślić swoją własną! A co 
powiecie na turniej postaci z bajek? To wszystko i jeszcze 
więcej już dziś!

Zewnętrzny plac  
zabaw / sala konfe-
rencyjna, poziom VI

20:15 MINI DISCO „Magiczna impreza z bajkową maskotką” Klub nocny, 
poziom I

Godziny NIEDZIELA dla dzieci Miejsce
8:00 – 9:00 „JAK RYBA W WODZIE” – nauka pływania Tropikana

12:00 – 13:00 „EKO-BIŻUTERIA I NIE TYLKO...” - warsztaty manualne 
w makaronowym stylu

Sala 7.39, poziom 
VII

14:00 – 15:00 ROLLERY WODNE Tropikana

www.golebiewski.pl/karpacz


