
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Piątek

 

16.00-20.00 
16.00-20.00 
16.30-17.00 
17.30-18.00 
18.00-19.00 

 
KNOOCKER – interaktywna rozrywka dla dzieci i młodzieży (Sala zabaw) 
PlayStation 4 oraz Xbox – konsole gier video ( Sala zabaw) 
Zajęcia plastyczne - origami, plastyka kreatywna, dekorowanie, itp.  
„Balonowe stworki”-warsztaty balonowe ( Sala zabaw) 
Strike – rodzinny turniej gry w kręgle (Strefa Rozrywki Laguna)  
 

 

 
Sobota

 
 

 10.00-20.00 
10.00-20.00 
10.00-11.30 
11.30-12.30 
14.00-15.00 
15.00-16.30 
18.00-19.00 
19.00-21.00 

KNOOCKER – interaktywna rozrywka dla dzieci i młodzieży (Sala zabaw) 
PlayStation 4 oraz Xbox – konsole gier video (Sala zabaw) 
Filmowy poranek (Sala zabaw) 
Zajęcia plastyczne – „ Zimowy krajobraz” ( Sala zabaw) 
Gry i zabawy planszowe (Sala zabaw) 
Wycieczka nadnarwiańską ścieżką Eko (Recepcja)  
„Balonowe stworki” – warsztaty balonowe( Sala zabaw) 
Ognisko  (Teren przy zejściu nad Narew) 

 

 
Niedziela

 
10.00-18.00 
10.00-18.00 
10.00-12.00 
11.30-12.30 
15.00-16.00 
 

KNOOCKER – interaktywna rozrywka dla dzieci i młodzieży (Sala zabaw) 
PlayStation 4 oraz Xbox – konsole gier video (Sala zabaw) 
Przejażdżki na kucykach (Teren przed hotelem) 
Zajęcia plastyczne - origami, plastyka kreatywna, dekorowanie, itp.  
Gry i zabawy planszowe (Sala zabaw) 
 

 

 
 

 

 
Sala Fitness | Siłownia | 6:00-22:00 
Squash P R 06:00-22:00 
Kręgle | Bilard | Snooker P R 

 

ODKRYJ WSZYSTKIE 9 STREF  
ATRAKCJI NARVILANDII: 

 

 
  - atrakcja wyłącznie dla dzieci 
∞ - atrakcja wyłącznie dla dorosłych 
P - atrakcje płatne 
R - wymagają rezerwacji 
 

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany 
harmonogramu atrakcji. 

 

W piątek w godz. 16.00-20.00, sobotę w godz. 10.00-20.00 a w niedzielę w godz. 10.00-16.00 rodzice 
mogą pozostawić swoje pociechy (od 4 lat) w Sali Zabaw pod stałą grupową opieką profesjonalnych i 
doświadczonych animatorów, którzy zapewnią dzieciom bogaty program zabaw i animacji.  
W programie znajdują się m.in. projekcje bajek, warsztaty techniczno-plastyczne, gry i zabawy ruchowe 
czy też Knoocker, Playstation lub Xbox – interaktywna rozrywka dla dzieci i młodzieży. Regulamin Sali 
Zabaw oraz stosowne formularze dla rodziców dostępne u animatorów.  
Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w Sali Zabaw może przebywać maksymalnie 
15 osób ( obowiązują zapisy u animatorek ) 
 
 


