
Hotel Zamek Ryn

OfertaWeekend

Majowy

29.04.-3.05.2022



Piątek

Wiosenny wieczór

Zapraszamy do wspólnej zabawy! Na dobry początek

wspólnego weekendu pobudzimy kreatywność podczas

zajęć origami, a radosny wieczór spędzimy, grając we

wciągające gry stolikowe!

18:00 -19:00

Origami - warsztaty plastyczne

19:00 - 20:00

Wieczór gier planszowych



Sobota

Dzień Podróżnika

Zdobywcy Mocy, czas ruszyć w drogę! Poznajmy

ciekawostki z różnych stron świata i wyruszmy w pełną

zabawy podróż. Podczas zajęć geograficznych dowiemy

się, jak czytać mapy. Sportowa zabawa pozwoli nam

wykazać się sprytem i zwinnością. Wyruszymy również w

muzyczną podróż dookoła świata. A wieczorem

sprawdzimy swoją wiedzę, biorąc udział w teleturnieju!

11:00 - 12:00

Zabawy integracyjne z całego świata

12:00 - 13:30

Palcem pomapie - warsztaty geograficzne

15:00 -16:30

Mini Olimpiada

16:30 - 17:30

Muzyczny pociąg - turniej wiedzy

20:00 - 21:30

Milionerzy



Znamy wielu Superbohaterów, ale czy wiemy, jakie są

nasze ukryte moce? Dzień rozpoczniemy rozgrzewką pełną

wyzwań, a następnie zaprojektujemy niepowtarzalne

maski i kostiumy na wieczorny pokaz! Stworzymy też

własny komiks i sprawdzimy swoją wiedzę o bohaterach z

filmów i bajek. A wieczorem czeka nas wspaniała zabawa

podczas pokazu mody i szalone tańce na Mini Disco!

Niedziela

Dzień Superbohatera

11:00 - 12:00

Rozgrzewkamłodych Herosów

12:00 - 13:30

Tworzenie masek i kostiumów

15:00 -16:30

Wspólne tworzenie komiksu

16:30 - 17:30

Quiz wiedzy o superbohaterach

20:00 - 21:30

Superhero! Pokaz mody i Mini Disco



Poniedziałek

Dzień Odkrywcy

Kto ma ochotę rozwikłać nieco zagadek? Dziś możemy

poczuć się jak archeolodzy i prawdziwi odkrywcy!

Własnoręcznie przygotujemy akcesoria przydatne

podczas dalekich wypraw i wyruszymy po Zamku tropem

historycznych wskazówek. Wcielimy się również w role

detektywów i szalonych naukowców! Wieczorem zaś

zaprosimy rodziców do wspólnej zabawy, podczas

pełnego niespodzianek turnieju wiedzy o Polsce!

11:00 - 12:00

Wyposażenie młodego odkrywcy - warsztaty plastyczne

12:00 - 13:30

Na tropie przygody - zajęcia detektywistyczne

15:00 - 16:30

Tajemnice historii - gra terenowa

16:00 - 17:30

Mini laboratorium - eksperymenty

20:00 - 21:30

Kocham cię, Polsko - turniej rodzinny



Wtorek

Dzień Talentów

Talenty to nasze ukryte moce! Sprawdźmy, jakie w nas

drzemią. Dziś będziemy mieć okazję, aby zaprezentować

nasze wyjątkowe umiejętności. Dzień rozpoczniemy

zajęciami plastycznymi oraz turniejem artystycznym.

Przekonamy się, komu dopisze szczęście podczas

wiosennego Bingo, a weekendowe spotkanie zakończymy

wyjątkowym pokazem talentów!

11:00 - 12:00

Młodzi artyści - zajęcia z masą plastyczną

12:00 - 13:30

Turniej "Talent za talent"

15:00 - 16:00

Wiosenne Bingo!

16:00 - 17:30

Przygotowania do wieczornego show

20:00 - 21:30

Mam talent!
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