
Poniedziałek DZIEŃ PIRACKI

Wtorek DZIEŃ KOSMICZNY

Środa DZIEŃ SENATORA

Czwartek DZIEŃ DISNEYA

Piątek DZIEŃ INDIAŃSKI

Sobota DZIEŃ OLIMPIJSKI I

Niedziela DZIEŃ OLIMPIJSKI II

PLAN ANIMACJI

Drodzy Goście, animacje mogą zostać dostosowane do aktualnych wymogów sanitarnych. 

Plan animacji może ulec zmianie.

10:00-11:00   Poranna gimnastyka (zdrowy kręgosłup) - plac zabaw/plaża
10:00-13:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
11:00        Rozgrzewki sportowe: waterpolo - basen
11:30        Iluzje - kino
12:00        Nordic walking - zbiórka przy recepcji basenowej
15:00-18:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
15:00 15:00        Aqua splash - basen
16:00        Turniej siatkówki - plaża
17:00        Czas na relaks: muzykoterapia - sala zabaw
19:00        Spotkanie Bajkojadków - sala kinomaniaków
20:30        Mini disco - sala zabaw
21:00          Ognisko o zachodzie słońca 
21:30        Show wieczorne e "Kobiety kontra mężczyźni" - plaża/kino

10:00-11:00   Poranna gimnastyka (rozciąganie) - plac zabaw/plaża
10:00-13:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
11:00        Rozgrzewki sportowe – turniej ping-ponga - sala fitness
12:00        Nordic walking - zbiórka przy recepcji basenowej
12:00        Miasteczko pierwszej pomocy - plaża/sala zabaw
15:00-18:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
15:00 15:00        Aqua aerobic - basen
16:00        Turniej siatkówki - plaża
17:00        Czas na relaks – muzykoterapia - sala zabaw
19:00        Spotkanie Bajkojadków - sala kinomaniaków
20:30        Mini disco - sala zabaw
21:00          Ognisko o zachodzie słońca 
21:30        Show wieczorne „Miss" - plaża/kino

10:00-11:00   Poranna joga - plaża
10:00-13:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
11:00        Rozgrzewki sportowe – boules - sala zabaw/plaża
12:00        Nordic walking - zbiórka przy recepcji basenowej
15:00-18:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
16:00        Turniej siatkówki - plaża
17:00 17:00         Aqua splash - basen     
18:30-21:30   Paintball/łuki laserowe - zewnętrzny plac zabaw (zbiórka)
19:00        Film "Mulan" - kino
19:00-20:15   Koncert - lobby
20:30        Mini disco - sala zabaw
21:00          Ognisko o zachodzie słońca - plaża
21:30        Show wieczorne  "Show par" - plaża/kino

10:00-11:00   Poranna gimnastyka (zdrowy kręgosłup) - plaża/sala zabaw
10:00-13:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
11:00        Rozgrzewki sportowe – piłka wodna – waterpolo - basen
12:00        Nordic walking - zbiórka przy recepcji basenowej
12:00-20:00   SUPY z instruktorami - plaża
15:00-18:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
16:00 16:00        Turniej siatkówki - plaża
17:00        Aqua aerobic  - basen    
19:00        Spotkanie Bajkojadków - sala kinomaniaków
20:30        Mini disco - sala zabaw
21:00          Ognisko o zachodzie słońca 
21:30        Show wieczorne  "Mister" - plaża/kino

10:00-11:00   Poranna gimnastyka (joga) - plaża/sala zabaw
10:00-13:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
11:00       Rozgrzewki sportowe - sala zabaw/plaża
12:00        Nordic walking - zbiórka przy recepcji basenowej
15:00-18:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
15:00        Aqua splash - basen
16:00 16:00        Turniej siatkówki - plaża
17:00        Czas na relaks – muzykoterapia - sala zabaw
19:00        Spotkanie Bajkojadków - sala kinomaniaków
19:00        Karaoke - lobby
20:30        Mini disco - sala zabaw
21:00          Ognisko o zachodzie słońca 
21:30        Show wieczorne  "Dzieci kontra dorośli" - plaża/kino

10:00-11:00   Rodzinna poranna gimnastyka - plaża/sala zabaw
11:00-13:00   Rodzinne rozgrywki sportowe - sala zabaw/plaża
13:00-14:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
15:00-18:00   Warsztaty kulinarne - sala zabaw
19:00        Spotkanie Bajkojadków - sala kinomaniaków
20:30-21:30   Mini disco - sala zabaw
21:00    21:00          Ognisko o zachodzie słońca 

10:00-11:00   Rodzinna poranna gimnastyka - plaża/sala zabaw
11:00        Cyrk Heca - kino/plaża
11:00-13:00   Rodzinne rozgrywki sportowe - sala zabaw/plaża
13:00-14:00   Bloki animacyjne - sala zabaw/plaża
15:00-18:00   Rodzinne podchody - plaża/sala zabaw
19:00        Spotkanie Bajkojadków - sala kinomaniaków
20:30-21:30 20:30-21:30   Koncert - lobby
21:00          Ognisko o zachodzie słońca 
20:30-21:30   Mini disco - sala zabaw


