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ZIMOWY KLUB DLA DZIECI
Dzieci do lat 7 w pokoju rodziców

– NIEODPŁATNIE (min. 7 noclegów)

13.01-23.02.2020

FERIE ZIMOWE  

verte

w Mikołajkach

Całoroczny  tor saneczkowy Alpine Coaster*
- sanki 2-osobowe (bez ograniczeń wiekowych, dzieci do lat 12

    zjeżdżają z opiekunem)

- 520 m. zjazdu
- 320 m podjazdu
- prędkość zjazdu do 40 km/ godz.
- zniżka 50% dla dzieci do 8 lat
- rabaty dla Gości hotelowych

Zjeżdżalnia pontonowa*
Karuzela pontonowa*
Wyciąg taśmowy*

PARK WODNY TOPIKANA
  basen-rzeka, basen z falą, basen- szkolny,Dla dzieci:

zjeżdżalnia 3-torowa, młynek wodny,  piaskownica,
deszczownica, brodzik, kącik zabaw, nauka pływania,
zabawy z rollerami wodnymi 

 sauna parowa, sauny sucheRelaks dla rodziców:
aromaterapeutyczne, jacuzzi, basen sportowy, basen
letnio-zimowy z hydromasażem, jaskinia solna,
grota śnieżna, tężnie solankowe

CAŁOROCZNE LODOWISKO
– nieodpłatny wstęp dla Gości hotelowych
( wypożyczenie łyżew 10 zł/ 1 godz.)

SALON GIER ZRĘCZNOŚCIOWYCH
– kręgielnia, bilard, wyścigi samochodowe,
   motocyklowe, cymbergaj Tajfun, gry zręcznościowe
    ( automaty wrzutowe na monety) 

* atrakcje odpłatnie

Polecamy aktywny wypoczynek
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Serdecznie zapraszamy !

ZIMOWY
KLUB DLA DZIECI
w terminie 13.01-23.02.2020

w Mikołajkach

PONIEDZIAŁEK
10.00-11.00  Kolorowy zawrót głowy - zabawy z rollerami wodnymi w Parku Wodnym Tropikana

12.00-13.00  Bałwanki z masy solnej- zajęcia plastyczno-techniczne w Kuchni Małego Smakosza, poziom VI  

16.00-17.00  Kino familijne na dużym ekranie - projekcja �lmowa w sali 5/7, poziom V

WTOREK
11.00-12.00  Zimowa cukiernia - zajęcia kulinarne w Kuchni Małego Smakosza, poziom VI

16.00-17.00  Popołudnie z mega grami - drużynowe zabawy w sali 6/2,  poziom VI

ŚRODA
10.00-11.00  Kolorowy zawrót głowy - zabawy z rollerami wodnymi w Parku Wodnym Tropikana

12.00-13.00  Na tropie przygody  - gra terenowa na świeżym powietrzu- spotkanie przy recepcji o godz. 12.00

16.00-17.00  Zwierzaki - cudaki - zajęcia techniczne w Kuchni Małego Smakosza, poziom VI 

CZWARTEK
11.00-12.00  Pysznie, zdrowo, kolorowo - zajęcia kulinarne w Kuchni Małego Smakosza, poziom VI 

16.00-17.00  1, 2, 3 - biegniesz Ty !  - rodzinne zabawy z nagrodami  w sali 6/2,  poziom VI

PIĄTEK
10.00-11.00  Kolorowy zawrót głowy - zabawy z rollerami wodnymi w Parku Wodnym Tropikana

12.00-13.00  Maski karnawałowe - zajęcia techniczne w Kuchni Małego Smakosza, poziom VI 

16.00-17.00  Załóż maskę i przebranie - niech karnawał już się stanie !
                         - karnawałowa dyskoteka ze słodkim poczęstunkiem w Klubie Nocnym

SOBOTA
11.00-12.00  Śnieżynki 3D - zajęcia plastyczno - techniczne w Kuchni Małego Smakosza, poziom VI 

16.00-17.00  Popołudnie z teatrem w sali 5/7, poziom V
                          18.01.2020r. - pt. - Teatr Gargulec"Kosmiczna przygoda" 
                          25.01.2020r. - pt.  - Teatr Gargulec"Wybierz nr 112"
                          01.02.2020r. - pt.  Teatr Pod Orzełkiem"Czarne i białe"-
                          08.02.2020r. - pt. - Teatr Gargulec "Sikorka Agatka" 
                         15.02.2020r. - pt. - Teatr Pod Orzełkiem "Opowieści starego kredensu"
                          22.02.2020r. - pt. - Teatr Pod Orzełkiem "3 x Królewna, 3 x Smok "

NIEDZIELA
11.00-12.00  Witraże z Krainy Lodu - zajęcia plastyczne w Kuchni Małego Smakosza, poziom VI

16.00-17.00  Podróże bez walizki - zagadki, rebusy, krzyżówki  w sali 6/2,  poziom VI


