
Cieszymy się, że razem możemy
spędzić ferie zimowe!

Z RADOŚCIĄ WITAMY W

Program
na ferie



Wybierz się z nami w kulinarną podróż po smakach 
Pomorza Zachodniego!

Serwowanie posiłków
Śniadania: 8:00 – 10:00
Obiadokolacja: 16:00 - 18:00
Lunch dla dzieci (oferta Ferie): 13:00

a 'la carte
- niedziela-czwartek 13:00-20:00
- piątek-sobota 13:00-22:00

cafe & bar
- niedziela-czwartek 11:00-20:00
- piątek-sobota 11:00-22:00

W trosce o nasze wspólne zdrowie, bardzo 
prosimy o noszenie maseczek 
w pomieszczeniach ogólnodostępnych, 
zachowywanie dystansu społecznego oraz 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

standardowy serwis odbywa się raz dziennie do godz. 18:00

RESTAURACJA NATURA 

SPA & WELLNESS
Strefa Wellness
z basenem, brodzikiem, jacuzzi i sauną
poniedziałek-czwartek 13.00 - 21.00
piątek-niedziela 9:00 - 21:00
*przerwa dezynfekcyjna 18.00 – 18.30

Strefa SPA
Spróbuj naszych wyjątkowych zabiegów, bazujących na 
naturalnych kosmetykach, których głównym 
składnikiem jest olej z rokitnika!

poniedziałek-sobota 9:00 - 21:00
niedziela: 9:00 - 16:00

SERWIS SPRZĄTAJĄCY



Ognisko 
z kiełbaskami

Płonie 
ognisko
 i szumią knieje… 
Jeśli tak jak my lubicie 
wspólne biesiadowanie 
przy ognisku, zapraszamy 
na ognisko z kiełbaskami 
i grzańcem lub gorącą 
czekoladą!

Piątek 14:00 - 16:00
Wstęp Wolny!

Aqua Aerobic

Zadbaj o siebie 
i spędź swój urlop 
aktywnie! 
Zapraszamy na zajęcia 
aqua-aerobic na 
basenie wewnętrznym!

Piątek o godz. 19:00
Wstęp wolny!

Morsowanie

Zahartuj się z nami! 
Morsujemy pod okiem 
ratownika 
i doświadczonego morsa 
Podczas wejścia do morza 
należy mieć ze sobą 
czapkę, rękawiczki, strój 
kąpielowy, buty. Po 
wyjściu należy mieć 
koniecznie przygotowany 
ciepły i suchy strój. 
Po kąpieli dla każdego 
Dzielnego Morsa 
polecamy rozgrzewający 
napój z naszej Natura 
Cafe.
Sobota 11:00 (zbiórka przy 
recepcji)
Wstęp wolny!

Degustacja 
nalewek

Zapraszamy na 
degustację naszych 
domowych nalewek 
ze Spiżarni Natura.

Sobota 13:00 - 14:00
Wstęp Wolny

Zapraszamy 
do skorzystania z atrakcji



Zapraszamy 
do skorzystania z atrakcji

Klimatyczne 
koncerty

Zapraszamy do 
Restauracji Natura na 
klimatyczny koncert 
Kudłaty Sound 
System!

Sobotę o godz. 19:00
Wstęp wolny!

Księżniczkowy 
Manicure

Bo każda mała 
dziewczynka, chciałaby 
być traktować jak 
księżniczka! 
Zapraszamy Wasze 
pociechy na manicure 
wysokiej jakości, 
bezpiecznym lakierem 
do paznokci.

Wtorek i Czwartek 
12:00 - 13:00
Wstęp Wolny

Wypożycz rower 
i odkryj okolicę 
Grzybowa 
z perspektywy dwóch 
kółek, również zimą!

cena: 25 zł/h
Szczegóły na recepcji

- Bezpłatne konsultacje 
kosmetologiczne: 
umów się w recepcji 
SPA
- Happy Hours: rabat 
20% na wszystkie 
zabiegi poniedziałek-
-czwartek 12:00-14:00
- Masaż Kobido - 
naturalny lifting dla 
twarzy 390 zł/50min
-  rabat 20% na masaż 
twarzy/stóp/dłoni przy 
zakupie masażu całego 
działa

Wypożyczalnia 
Rowerów Bike 
Academy

Super oferty 
SPA

Nasze darmowe wifi na terenie całego 
hotelu: SALTIC/salticvibes



PONIEDZIAŁEK   
MINECRAFT

ŚRTODA
DINO DAY  

Program animacji

10:00-12:00
Rozgrzewka robota
Zabawy integracyjne 
Wybuchowe krzesełka TNT 
Zabawa Steve i wilki 
Makaronowy tor przes

14:00-16:00
Tworzenie masek Creeper – propozycja plastyczna 
Quiz Minecratf 

18:00-20:00
Strefa klockolandii – tworzenie klockowego 
miasteczka Minecraft 
 

10:00-12:00
Dinozaurowe karty z zadaniami 
Dino Memory 

14:00-16:00
Dinozaury z papieru 
Tworzymy szkielet dinozaura  

18:00-20:00
Jurajskie zagadki 
Zabawy integracyjne 
 

WTOREK  
MEKSYKAŃSKI DZIEŃ COCO

10:00-12:00
Sportowa rozgrzewka do latynoskich hitów 
Quiz na temat bajki Coco 
Coco Memory 
Zabawy sportowe po meksykańsku 

14:00-16:00
Kolorowe maski czaszki 
Tworzenie kolorowej meksykańskiej girlandy

18:00-20:00
Zabawy z wykorzystaniem muzyki filmowej Coco 
Zabawy muzyczne z instrumentami 
Rzut sombrero do celu 
 



Zahartuj się z nami! 
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Podczas wejścia do morza 
należy mieć ze sobą 
czapkę, rękawiczki, strój 
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Zapraszamy na 
degustację naszych 
domowych nalewek 
ze Spiżarni Natura.

Sobota 13:00 - 14:00
Wstęp Wolny

SOBOTA
W WIOSCE SMERFÓW

10:00-12:00
Animacyjna rozgrzewka
Zabawy wybrane przez dzieci  

14:00-16:00
Plastyczne kalambury – manualna improwizacja

18:00-20:00
Mini Disco 
Znane i lubiane zabawy integracyjne 
 

10:00-12:00
Smerfowa joga – poranne ćwiczenia
Zabawy integracyjne ,   Smerfowy Quiz 
Sportowe potyczki smerfa Osiłka 
Magiczny wywar Papy Smerfa – zabawy z kolorowymi 
piłeczkami 

14:00-16:00
Arcydzieło smerfa Malarza – tworzymy Wioskę Smerfów 
na papierze 
Kącik smerfa Pracusia – budowle z klocków 

18:00-20:00
Wielkoformatowa gra Wioska Smerfów 
Smerfne Hity – zabawy taneczne  
 

CZWARTEK
DZIEŃ DZIECKA

PIĄTEK
MINIONKI ATAKUJĄ

10:00-12:00
Rozgrzewka Minionka – sportowe ćwiczenia na dzień dobry 
Zabawy integracyjne 
Nauka tańca Papaya Banana
Sportowe wyścigi z Minionkiem 
14:00-16:00
Klockowe minionki, czyli zabawy kreatywne
z różnorodnymi klockami 
Tworzenie bransoletek minionkowych – 
propozycja plastyczna 

18:00-20:00
Dziecięcy quiz w tematyce minionków 
Tematyczne memory ,  Taniec Papaya Banana
Zabawy z wykorzystaniem muzyki 
 


