
;

-

;
;

,

;
;

;

(16+);

„Pływać każdy może” - Nauka pływania
„Poranna rozgrzewka dla Małych i Dużych”

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„Frisbee - latający dysk” - warsztaty techniczne (dzieci do lat 6)
„Frisbee - latający dysk” - warsztaty techniczne (dzieci od lat 6)
„Rollerowanie na Tropikanie”
„Tęczowe dzieci”- Studio tatuażu zmywalnego
oraz doplatania warkoczyków
Rodzinna Olimpiada - rozgrywki sportowe

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
Ognisko. W programie również „Karkonoskie legendy malowane światłem i muzyką”

Seans filmowy

Park Wodny Tropikana

- zabawy ruchowo sportowe dla dzieci i dorosłych; Park Wodny Tropikana - teren zewnętrzny
Sala Kinowa, poziom VI

sala
sala

Park Wodny Tropikana

sala 6.12, poziom VI

sala 6.12, poziom VI

- animacje dla Dzieci i Dorosłych; grillowisko za hotelem, przejście przez hol recepcyjny

Sala Kinowa, poziom VI

- Park Wodny Tropikana
dla Dzieci, poziom VII
dla Dzieci, poziom VII

- teren zewnętrzny- Park Wodny Tropikana

Dla

n

Gości korzystających z oferty z 2 posiłkami (z kolacją) lub z 3 posiłkami udział w ognisku w cenie pobytu zamiast kolacji
w restauracji czerwonej. Gości korzystających z innej oferty zapraszamy do recepcji w celu zakupienia kart wstępu
a ognisko. W przypadku braku pogody ognisko nie odbędzie się.

Środa
0 0
0

0
10:00 - 14:00

8:00 - 9:00
9:00 - 09:45

9:30

11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
15:00 - 16:00
15:30 - 16:45

17:00 - 19:00
19:30
19:00 - 21:00

21:30

Środa
„Pływać każdy może” - Nauka pływania
„Poranna rozgrzewka dla Małych i Dużych”

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„Frisbee - latający dysk” - warsztaty techniczne (dzieci do lat 6)
„Frisbee - latający dysk” - warsztaty techniczne (dzieci od lat 6)
„Rollerowanie na Tropikanie”
„Tęczowe dzieci”- Studio tatuażu zmywalnego
oraz doplatania warkoczyków
Rodzinna Olimpiada - rozgrywki sportowe

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
Ognisko. W programie również „Karkonoskie legendy malowane światłem i muzyką”

Seans filmowy

- Park Wodny Tropikana

Wakacje
Poniedziałek

;
;

-
(16+);

- Nauka pływania; Park Wodny Tropikana
- Sala Kinowa, poziom VI

- Park Wodny Tropikana

- warsztaty plastyczno - techniczne (dzieci do lat 6); sala dla Dzieci, poziom VII

- warsztaty plastyczno-techniczne (dzieci od lat 6); sala dla dzieci poziom VII
Park Wodny Topikana

Klub Nocny, poziom I
, sala 6.13, poziom VI

sala 6.12, poziom VI
Klub Nocny, poziom I

Sala Kinowa, poziom VI

„Pływać każdy może”
„Bajkowy poranek”

„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„ W drodze na Dziki Zachód ”

„ W drodze na Dziki Zachód ”

„Roller-owanie na Tropikanie”
„Zatańcz z nami, Kowbojami: Mini-Disco ze słodkim poczęstunkiem”

Podróże małe i duże:
„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”;

„Quiz wiedzy bezużytecznej”: wieczorne animacje
Seans filmowy

W 80 dni dookoła świata - zajęcia interaktywne

08:00 - 09:00
09:30
10:00 - 14:00
11:00 - 12:00

12:00 - 13.00

15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

17:00 - 19:00
19:30
20:00 - 21:00
21:30

Poniedziałek
„Pływać każdy może”

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„ W drodze na Dziki Zachód ”

„ W drodze na Dziki Zachód ”

„Roller-owanie na Tropikanie”
„Zatańcz z nami, Kowbojami: Mini-Disco ze słodkim poczęstunkiem”

Podróże małe i duże:
„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”;

„Quiz wiedzy bezużytecznej”: wieczorne animacje
Seans filmowy

W 80 dni dookoła świata - zajęcia interaktywne

;

;

;
;

;

(16+);

„Pływać każdy może” - Nauka pływania
Nordic Walking: zajęcia na świeżym powietrzu

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„Palce lizać”
„Palce lizać”
„Roller-owanie na Tropikanie”
„Etniczne planszówki” - warsztaty gier z czterech stron świata
z Robbem Maciągiem
„Turniej Rycerski: do Karpacza docierają Królowie i Księżniczki. Dołącz do nich!”

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
„Kto zabił pokojówkę?”

Seans filmowy

Park Wodny Tropikana
- zbiórka przy Recepcji

- sala kinowa, poziom VI
- Park Wodny Tropikana

(dzieci do lat 6); sala dla Dzieci, poziom VII
(dzieci od lat 6); sala dla Dzieci, poziom VII

Park Wodny Tropikana

sala 4.6, poziom IV

sala 6.13, poziom VI
sala 6.12, poziom VI

- wieczorne animacje, Klub Nocny, poziom I
Sala Kinowa, poziom VI

- zajęcia kulinarne w Kuchni Smakosza
- zajęcia kulinarne w Kuchni Smakosza

Wtorek
08:00 - 09:00
09:00 - 09:45
09:30
10:00 - 14:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:30

17:00 - 19:00

19:30
20:00 - 21:00
21:30

Wtorek
„Pływać każdy może” - Nauka pływania
Nordic Walking: zajęcia na świeżym powietrzu

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„Palce lizać”
„Palce lizać”
„Roller-owanie na Tropikanie”
„Etniczne planszówki” - warsztaty gier z czterech stron świata
z Robbem Maciągiem
„Turniej Rycerski: do Karpacza docierają Królowie i Księżniczki. Dołącz do nich!”

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
„Kto zabił pokojówkę?”

Seans filmowy

- zajęcia kulinarne w Kuchni Smakosza
- zajęcia kulinarne w Kuchni Smakosza

01.07.2018 - 31.08.2018



Czwartek
;

;
;

;
;

;
(16+);

Park Wodny Tropikana
- zbiórka przy recepcji

- Sala Kinowa, poziom VI
- Park Wodny Tropikana

- warsztaty plastyczno-techniczne (dzieci do lat 6); sala dla Dzieci, poziom VII

Park Wodny Tropikana
sala 4.6, poziom IV

sala 6.13, poziom VI
sala 6.12, poziom VI

Klub Nocny, poziom I
Sala Kinowa, poziom VI

„Pływać każdy może” - Nauka pływania
Nordic Walking: zajęcia na świeżym powietrzu

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„Sweet dreams - mój łapacz snów”

„Sweet dreams - mój łapacz snów”

„Rollerowanie na Tropikanie”
„Chińskie warsztaty papieru ręcznie czerpanego z Anią Maciąg”
Poszukiwacze Przygód: „Akademia Rycerzy Jedi”

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
„Bez potknięcia nóżki” : Kurs tańca z przymrużeniem oka
- wieczorne animacje

Seans filmowy

- warsztaty plastyczno-techniczne (dzieci od lat 6); sala dla dzieci poziom VII

08:00 - 09:00
09:00 - 09:45
09:30
10:00 - 14:00
11:00 - 12:00

12:00 - 13.00

15:00 - 16:00
16:00 - 17:30
17:00 - 19:00
19:30
20:00 - 21:00

21:30

Czwartek
„Pływać każdy może” - Nauka pływania
Nordic Walking: zajęcia na świeżym powietrzu

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„Sweet dreams - mój łapacz snów”

„Sweet dreams - mój łapacz snów”

„Rollerowanie na Tropikanie”
„Chińskie warsztaty papieru ręcznie czerpanego z Anią Maciąg”
Poszukiwacze Przygód: „Akademia Rycerzy Jedi”

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
„Bez potknięcia nóżki” : Kurs tańca z przymrużeniem oka
- wieczorne animacje

Seans filmowy

Piątek
;

;

;

,

;

(16+);

Park Wodny Tropikana

Park Wodny Tropikana - teren zewnętrzny
- Sala Kinowa, poziom VI

- Park Wodny Tropikana

sala dla Dzieci, poziom VII

sala dla Dzieci, poziom VII
Park Wodny Tropikana

- przebrania mile widziane:; Klub Nocny, poziom I
- Zewnętrzny Plac Zabaw

- sala 6.11, poziom VI
sala 6.12, poziom VI

; Klub Nocny, poziom I
Sala Kinowa, poziom VI

„Pływać każdy może” - Nauka pływania
„Poranna rozgrzewka dla Małych i Dużych”
- zabawy ruchowo - sportowe

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„Bądź kreatywny” - tworzymy kolorowe kompozycje z makaronu
(dzieci do lat 6)
„Bądź kreatywny” - tworzymy kolorowe kompozycje z makaronu
(dzieci od lat 6);
„Rollerowanie na Tropikanie”
„Bal przebierańców ze słodkim poczęstunkiem”

„Zabawy podwórkowe: Kto gra w klasy, a kto w dwa ognie?”
Elementy samoobrony oraz sztuk walki dla młodzieży i dorosłych

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
„Śpiewać każdy może - Karaoke z nagrodami”

Seans filmowy
- wieczorne animacje

08:00 - 09:00
09:00 - 09:45

09:30
10:00 - 14:00
11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

17:00 - 19:00
19:30 - 20:30
19:30
20:00 - 21:00
21:30

Piątek
„Pływać każdy może” - Nauka pływania
„Poranna rozgrzewka dla Małych i Dużych”
- zabawy ruchowo - sportowe

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„Bądź kreatywny” - tworzymy kolorowe kompozycje z makaronu
(dzieci do lat 6)
„Bądź kreatywny” - tworzymy kolorowe kompozycje z makaronu
(dzieci od lat 6);
„Rollerowanie na Tropikanie”
„Bal przebierańców ze słodkim poczęstunkiem”

„Zabawy podwórkowe: Kto gra w klasy, a kto w dwa ognie?”
Elementy samoobrony oraz sztuk walki dla młodzieży i dorosłych

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
„Śpiewać każdy może - Karaoke z nagrodami”

Seans filmowy
- wieczorne animacje

Sobota
;

-

;
;

;
;

;

(16+);

Park Wodny Tropikana
- zbiórka przy Recepcji

Sala Kinowa, poziom VI
- Park Wodny Tropikana

sala dla Dzieci, poziom VII
sala dla Dzieci, poziom VII

Park Wodny Tropikana
sala 6.13, poziom VI

Klub Nocny, poziom I
sala 6.12, poziom VI

- wieczorne animacje; sala 6.13, poziom VI
Sala Kinowa, poziom VI

„Pływać każdy może” - Nauka pływania
Nordic Walking- zajęcia na świeżym powietrzu

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„Słodkie inspiracje” - warsztaty gastronomiczne (dzieci do lat 6)
„Słodkie inspiracje” - warsztaty gastronomiczne (dzieci od lat 6)
„Rollerowanie na Tropikanie”
Gra familijna z nagrodami
Karaoke i konkursy wokalno-taneczne

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
„Zamieńmy się rolami”

Seans filmowy

08:00 - 09:00
09:00 - 09:45
09:30
10:00 - 14:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
15:00 - 16:00
16:00 - 16.45
17:00 - 19:00
19:30
20:00 - 21:00
21:30

Sobota
„Pływać każdy może” - Nauka pływania
Nordic Walking- zajęcia na świeżym powietrzu

„Bajkowy poranek”
„Zajęcia w Parku Wodnym Tropikana z animatorami”
„Słodkie inspiracje” - warsztaty gastronomiczne (dzieci do lat 6)
„Słodkie inspiracje” - warsztaty gastronomiczne (dzieci od lat 6)
„Rollerowanie na Tropikanie”
Gra familijna z nagrodami
Karaoke i konkursy wokalno-taneczne

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
„Zamieńmy się rolami”

Seans filmowy

Niedziela
;

-

;

;
;

;
(16+);

Park Wodny Tropikana
Sala Kinowa, poziom VI

sala dla Dzieci, poziom VII

sala dla Dzieci, poziom VII
Park Wodny Tropikana

sala 6.12, poziom VI
Sala Kinowa, poziom VI

„Pływać każdy może” - Nauka pływania
„Bajkowy poranek”

„W zaczarowanym ogrodzie”
- zajęcia plastyczno-techniczne (dzieci do lat 6)
„W zaczarowanym ogrodzie”
- zajęcia plastyczno-techniczne (dzieci od lat 6)
„Rollerowanie na Tropikanie”

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
Seans filmowy

08:00 - 09:00
09:30
11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

15:00 - 16:00
19:30
21:30

Niedziela
„Pływać każdy może” - Nauka pływania

„Bajkowy poranek”
„W zaczarowanym ogrodzie”
- zajęcia plastyczno-techniczne (dzieci do lat 6)
„W zaczarowanym ogrodzie”
- zajęcia plastyczno-techniczne (dzieci od lat 6)
„Rollerowanie na Tropikanie”

„Audio-bajki zasypianki dla Maluszków”
Seans filmowy


