Świąteczny

06 - 15.11.2020

TYDZIEŃ listopadowy
08.11.2020 Niedziela i 14.11.2020 Sobota Kawiarnia Patio w godz. 19.00-21.00
Najpiękniejsze światowe ballady w wykonaniu duetu Seventy Seven
- wokal Marta Kiśluk, gitara Krzysztof Magnuski

*****************************
Oscarowe kino - projekcje lmowe w Sali Kongresowej 6/3, poziom VI
09.11.2020 Poniedziałek, godz. 17.00-19.20
„SŁUŻĄCE” Lata 60 XX wieku. Początkująca dziennikarka spisuje historie czarnoskórych służących
wywołując skandal wśród wyższych sfer

12.11.2020 Czwartek, godz. 17.00-19.00
„SLUMDOG - MILIONER Z ULICY” Opowieść o młodym chłopaku, który bierze udział
w hinduskiej edycji "Milionerów”

*****************************
13.11.2020 Piątek

Sala Kongresowa 6/3, poziom VI, godz. 20.00-21.15

Spektakl „Zagryziakowie”
w wykonaniu Teatru Baj Pomorski z Torunia
"Zagryziakowie" to obraz, w którym przeglądamy się jak w lustrze. Na scenie zobaczymy klasyczną rodzinę
czteroosobową i dziadka. Każda sytuacja, słowo, gest stają się pretekstem do kłótni, kon iktu pokoleń, walki
o władzę w domu. Ostrze satyry obnaża stereotypy rodzinnych relacji, brak komunikacji, powierzchowność zachowań.
To przedstawienie jest jak krzywe zwierciadło, pozwala się przejrzeć i pośmiać - również z samego siebie.

*****************************
REGENERACJA, RELAKS I REKREACJA w Parku Wodnym Tropikana w godz. 8.00-21.00
kąpiele lecznicze w wannach jacuzzi:
- kąpiel borowinowa (w stanach zapalnych mięśni i stawów, regeneracja naskórka)
- kąpiel jodowo-bromowa (przy bólach kostnych i mięśniowych, niedoczynności tarczycy, astmie, alergiach )
- kąpiel morska (działa oczyszczająco na skórę, pobudza metabolizm)
- grota solna i tężnie solankowe – wzbogacają organizm w mikroelementy i wspomagają odporność
- sauny suche o nutach zapachowych eukaliptusa, świerku i ziół alpejskich - wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn,
rozluźniają mięście i wspomagają odporność
- jaskinia lodowa – pomaga spalać komórki tłuszczowe, wzmacnia naczynia krwionośne i wspomaga dotlenienie organizmu
relaks w basenach:
- basen z falą, basen-rzeka z prądami, basen letnio-zimowy z hydromasażem, zjeżdżalnia 3 - torowa,
zjeżdżalnia – cebula, basen sportowy

11-730 Mikołajki, ul.Mrągowska 34; 87/ 42 90 700, 701, 702
e-mail: mikolajki@golebiewski.pl, www.golebiewski.pl

Program dla dzieci

Program dla dzieci
w terminie
06 - 15.11.2020
Piątek, 06.11.2020
15.30 - 16.30

Biało czerwone kotyliony - zajęcia techniczne w sali 6/1, poziom VI

Sobota, 07.11.2020
11.00 - 12.00
15.30 - 16.30
17.00 - 18.00

Rollery wodne - zakręcona zabawa w Parku Wodnym Tropikana
Kartki okolicznościowe - zajęcia techniczne dla dzieci w sali 6/1, poziom VI
„BAJECZNA FIESTA” - spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Kultureska w sali 6/3, poziom VI

Niedziela, 08.11.2020
11.00 - 12.00
15.30 - 16.30

Na tropie przygody - rodzinna gra terenowa wokół hotelu ( spotkanie na zewnętrznym placu zabaw )
Las z bibuły - zajęcia plastyczne w sali 6/1, poziom VI

Poniedziałek, 09.11.2020
11.00 - 12.00
15.30 - 16.30

Rollery wodne - zakręcona zabawa w Parku Wodnym Tropikana
Mazurska ota - zajęcia techniczne w sali 6/1, poziom VI

Wtorek, 10.11.2020
11.00-11.30; 11.45-12-15; 12.30-13.00 Kolorowe ciasteczka - zajęcia kulinarne dla dzieci
Zajęcia w grupach - zapisy pod nr tel. 87 42 90 750
15.30 - 16.30

Kukiełkowe zoo

- zajęcia techniczne w sali 6/1, poziom VI

Środa, 11.11.2020
11.00 - 12.00
15.30 - 16.30

Na tropie przygody - rodzinna gra terenowa wokół hotelu ( spotkanie na zewnętrznym placu zabaw )
Polska moja Ojczyzna - rodzinne zajęcia plastyczno techniczne z nagrodami w sali 6/1, poziom VI

Czwartek, 12.11.2020
11.00-11.30; 11.45-12-15; 12.30-13.00 Kanapkowe stwory - zajęcia kulinarne dla dzieci
Zajęcia w grupach - zapisy pod nr tel. 87 42 90 750
15.30 - 16.30

Portret rodzinny - zajęcia plastyczne w sali 6/1, poziom VI

Piątek, 13.11.2020
11.00 - 12.00
15.30 - 16.30

Szczęśliwy piątek 13-tego - rodzinna gra terenowa wokół hotelu ( spotkanie na zewnętrznym placu zabaw )
Kolory jesieni - drzewa 3d- zajęcia techniczne w sali 6/1, poziom VI

Sobota, 14.11.2020
11.00-11.30; 11.45-12-15; 12.30-13.00 Cukiernia Małego Mistrza - zajęcia kulinarne dla dzieci
Zajęcia w grupach - zapisy pod nr tel. 87 42 90 750
17.00 - 18.00

„BUKIET TALENTÓW” - spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Kultureska
w sali 6/3, poziom VI

Niedziela, 15.11.2020
11.00 - 12.00

Na tropie przygody - rodzinna gra terenowa wokół hotelu ( spotkanie za zewnętrznym placu zabaw )
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