
NIEDZIELA 

10:00 - 18:00 Festiwal animacji
Balonowe zwierzątka, brokatowe tatuaże, malowanie 
twarzy oraz gry i zabawy!
/Górska Kraina, piętro -1/

SOBOTA

10:00 - 12:00 Baniusiowy odcisk rączki
Czeka na nas masa solna, to kolejna rzecz którą trzeba 
włożyć do pudełka.
/Górska Kraina, piętro -1/

13:00 - 15:00 Rodzinna olimpiada sportowa
Ruch na świeżym powietrzu to samo zdrowie.
Zapraszamy na wspólną zabawę.
/Boisko sportowe, zewnętrzny plac zabaw/

16:00 - 18:00 Owocowe sałatki i pyszne gofry
Czekają na nas pyszne smakołyki.
/Sala Litwinka, piętro +1/

19:00 - 23:00 Nocne Kino” Bajka”
Zapraszamy wszystkich miłośników kinowych na seanse 
bajek przy świeżo prażonym popcornie i lemoniadę pod 
okiem animatora.
/Sala Litwinka, piętro +1/

10:00 - 12:00 Tworzenie latawca
Wykonamy mini latawce, każde dziecko ozdobi je swoim 
własnym pomysłem. Kreatywność nie zna żadnych granic.
/Górska Kraina, piętro -1/

13:00 - 15:00 Spacer do lasu
Po drodze puszczać będziemy latawce i wykonamy kolo- 
rowe szyszki.
/Zbiórka w Górskiej Krainie, piętro -1/

16:00 - 18:00 Zróbmy tęcze
Dowiemy się w jakiej kolejności występują kolory na tęczy
i wykonamy swoją własną, którą wkładamy do pudełka.
/Górska Kraina, piętro -1/

PIĄTEK

Zapraszamy Was na wspólną przygodę, weź udział
w zajęciach, zdobądź potrzebne elementy i odbierz 

nagrodę w Recepcji Hotelu Bania.
Baw się dobrze i miej piękne wspomnienia!

Codziennie od 19:00 zapraszamy na Nocne Seanse. 
Kino ”Bajka”, Sala Litwinka, piętro +1. 
Przed nami moc zabawy, świeżo prażony popcorn i lemoniada.

Kino „Bajka”

i
Dzieci poniżej 3 roku zapraszamy wraz z opiekunem.
Górska Kraina - wewnętrzny plac zabaw znajduje się 
na poziomie -1, obok Restauracji Rohatka.

Telefon wewn. do Górskiej Krainy 400

Informator z planem animacji od 24.06.2022
można pobrać w recepcji hotelowej.

WAKACJE
2022



PONIEDZIAŁEK

10:00 Rodzinne saunowanie
W dniu dzisiejszym sauny otwierają się dla naszych 
najmłodszych gości wraz ze swoimi opiekunami.
/Strefa saun, Terma Bania/

10:00 - 12:00 Magiczne pudełko na Baniusiowe skarby
Zaczyna się nasza magiczna przygoda, starannie ozdobimy 
pudełko które wypełnimy pamiątkami zebranymi podczas 
pobytu.
/Górska Kraina, poziom -1/

13:00 - 15:00 Ręcznie malowane kubki
Wykonamy dzisiaj pierwszą pracę która powędruje do 
naszego pudełka.
/Sala Litwinka, piętro +1/

16:00 - 18:00 Animacje ruchowo - taneczne z wyjątkowym 
gościem “Pippi”
Czeka nas ruch, taniec i szalona zabawa.
/Scena Kultury na Bani/

WTOREK

10:00 Wycieczka rowerowa pod okiem instruktora
/Zapisy prowadzi recepcja/

10:00 - 12:00 Mały ogrodnik
Zapraszamy na leśne zajęcia, każde dziecko będzie miało 
przyjemność posadzić swoje własne roślinki.
/Obok placu zabaw na zewnątrz/

13:00 - 15:00 Piknik
Wspólnie wyruszymy z Górskiej Krainy na piknik pełen 
wrażeń!
/Obok placu zabaw na zewnątrz/

16:00 - 18:00 Malowanie pejzaży na sztalugach
Kolejne dzieło które wkładamy do pudełka.
/Sala Litwinka, piętro +1/

19:00 - 23:00 Nocne Kino ”Bajka”
Zapraszamy wszystkich miłośników kinowych na seanse 
bajek przy świeżo prażonym popcornie i lemoniadę pod 
okiem animatora.
/Sala Litwinka, piętro +1/

10:00 Wycieczka rowerowa pod okiem instruktora
/Zapisy prowadzi recepcja/

10:00 - 12:00 Malowanie twarzy i magiczna masa
piankolina
Wykonamy piękne dzieła na buziach naszych dzieci oraz 
pobawimy się magiczną, pachnącą i kolorową masą 
plastyczną.
/Górska Kraina, piętro -1/

13:00 - 15:00 Pocztówki z Białki
Kolorowe kartki wykonane własnoręcznie, które także 
znajdą miejsce w naszym pudełku.
/Górska Kraina, piętro -1/

15:00 - 17:00 Kolorowe koktajle
Każde dziecko wykona swój własny koktajl pod okiem 
barmana.
/Klub Bania, piętro -1/

17:00 - 18:00 Koncert dla dzieci w wykonaniu znanego 
duetu "Violka & Bobass"
/Scena Kultury na Bani/

CZWARTEK

10:00 - Rodzinne saunowanie
W dniu dzisiejszym sauny otwierają się dla naszych 
najmłodszych gości wraz ze swoimi opiekunami.
/Strefa saun, Terma Bania/

10:00 - 12:00 Puzzle
Malowanie drewnianych puzzli z Podhalańskim akcentem. 
Włóż pracę do pudełka.
/Sala Litwinka, piętro +1/

13:00 - 15:00 Podchody
Wyruszymy na podchody po hotelu w poszukiwaniu 
Góralskiego skarbu.
/Zbiórka w Górskiej Krainie, piętro -1/

17:00 - 18:00 Spotkanie z Góralem i pamiątkowe zdjęcie, 
które schowamy do pudełka skarbów.
/Sala Litwinka, piętro +1/

ŚRODA


