
30.03 – 02.04.2018
WIELKI PIĄTEK (30.03.2018)

WIELKA SOBOTA (31.03.2018)

NIEDZIELA (01.04.2018)

PONIEDZIAŁEK (02.04.2018)

16:00 - 18:00 -  tradycyjna sztuka zdobienia pisanek

połączona z rodzinnymi warsztatami ( sala 6.23, poziom 6)

20.00 - (Sala Kinowa, poziom VI)

9:00 - 10:00 (Park Wodny Tropikana)

9.30 (Plac Zabaw, poziom 2/3)

10:00 - 11:00 (Park Wodny Tropikana)

11:00 - 12.00 - warsztaty gastronomiczne (sala dla dzieci, poziom VII- dzieci do 6 lat)

12.00 - 13.00 - warsztaty gastronomiczne  (sala dla dzieci, poziom VII - dzieci od 6 lat)

13:00 * (Sala kongresowa 7.39, poziom VII)

15.00 - 16.00 - warsztaty techniczne (sala dla dzieci poziom VII - dzieci do 6 lat)

16.00 - 17.00 - warsztaty techniczne (sala dla dzieci poziom VII - dzieci od 6 lat)

20:00 (Sala Kinowa, poziom VI)

9:00 - 10:00 (Park Wodny Tropikana)

9.30 (Plac Zabaw, poziom 2/3)

10:00-11:00 (Park Wodny Tropikana)

11.00-12.00 ( teren wokół hotelu )

16.00-17.00

– dyskoteka dla dzieci z poczęstunkiem (Klub nocny, poziom I)

20.00 (Sala Kinowa, poziom VI)

9:00 - 10:00 (Park Wodny Tropikana)

9.30 (Plac Zabaw, poziom 2/3)

11.00 - 12.00 - warsztaty plastyczno-techniczne (sala dla dzieci, p. VII - dzieci do 6 lat)

12.00 - 13.00 - warsztaty plastyczno-techniczne (sala dla dzieci, p. VII - dzieci od 6 lat )

Łemkowskie pisanki woskiem malowane

Kino familijne „Piękna i bestia - film”

Aquaaerobik w Parku Wodnym Tropikana

Bajkowy poranek

Nauka pływania dla Najmłodszych

Lukrowane słodkości

Lukrowane słodkości

Święcenie koszyczków Wielkanocnych

Wielkanocne Zwierzaki-Wełniaki

Wielkanocne Zwierzaki-Wełniaki

Kino familijne „Auta 3”

Aquaaerobik w Parku Wodnym Tropikana

Bajkowy poranek

Nauka pływania dla Najmłodszych

Rodzinne podchody Wielkanocnego Zajączka

Kicamy z zajączkami

Kino familijne „ Sing ”

Wielkie Lanie w Tropikanie

Bajkowy poranek

Krokusy, żonkile, przebiśniegi…

Krokusy, żonkile, przebiśniegi…

20:00 – 23:00 (w sobotę i niedzielę)
od 22:00 (z wyłączeniem Wielkiego Piątku)

w Kawiarni Patio: piątek, sobota i niedziela; 11:00-13:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00

* przygotowane przez Hotel koszyczki do odebrania w Restauracji Czerwonej podczas śniadania.
Na Gości, którzy przyjeżdżają do hotelu tego dnia koszyczki będą dodatkowo czekać
przy scenie w sali kongresowej 7.39, poziom VII.

Za dodatkową opłatą na naszych Gości czeka też , , ,
i . zaprasza do konsultacji

i rezerwacji zabiegów pod numerem telefonu 75-76-70-861

Dancingi w Restauracji Zielonej
Dyskotekę w Klubie Nocnym

Koncerty fortepianowe

salon gier kręgielnia przejażdżki kucykami
Alpine Coaster karuzela pontonowa Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska

PONADTO ZAPRASZAMY NA

PROGRAM WIELKANOCNY


