
Weekend listopadowy: 

 Rodzinne słodkie popołudnie - aromatyczna kawa z cynamonem dla dorosłych oraz pieczone jabłko z 
powidłami, a dla dzieci gorąca czekolada  - 10-go listopada 

 Jesienne smaki - obiadokolacja, na którą zapraszamy już dziś pełna dań bogatych w dary jesieni - 10-go 
listopada 

 Disco Party dla dzieci - zabawa dla dzieci prowadzona przez animatorkę - 9-go listopada 
 Nocne Granie - dyskoteka dla dorosłych prowadzona przez DJ-a, zaczynamy o godz. 20:00, 9-go listopada 
 Weekendowe nocne saunowanie w strefie SPA od 8-go do 11-go listopada  

STREFA SPA 
inhalacje w ciepłej tężni solankowej łączącej korzystny wpływ na organizm naturalnej soli morskiej oraz tężni 
ciechocińskich. To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie właściwości solanki kołobrzeskiej są wzbogacone działaniem 
aromatycznych olejków oraz dodatkowo rozpylanemu suchemu aerozolowi 5% soli medycznej. Panująca w kabinie 
przyjemna temperatura 40°C stwarza idealne warunki do odprężenia. Uzdrawiająca moc solanki wpływa dobroczynnie 
na układ oddechowy, stanowi również cenną stymulację układu odpornościowego, 

 aromaterapia olejkami eterycznymi w łaźni parowej,  

pobyt w suchej saunie fińskiej,  

odprężająca kąpiel perełkowa z masażem wodnym w jacuzzi,  

prysznic wrażeń ze światłoterapią – wyjątkowe wrażenie deszczu o różnym natężeniu i temperaturze wody, 
połączony ze światłem o różnej barwie, 

regeneracja w strefie wypoczynku na wygodnych podgrzewanych leżankach przy dźwiękach relaksującej muzyki, 

ATRAKCJE DLA DZIECI 

Kącik zabaw dla dzieci – kolorowe i przyjemne miejsce na gry i zabawy dla dzieci, w której znajdują się zabawki dla 
dzieci w różnym wieku, kolorowanki, puzzle, itp.  

Kącik zabaw – w którym znajduje się piaskownica, zjeżdżalnia oraz duża trampolina, którą uwielbiają dzieci w 
różnym wieku  

x-Box z kinectem w kąciku zabaw – pozwala na rozładowanie pokładów energii, gry indywidualne i zespołowe są 
doskonałym uzupełnieniem wieczorów i alternatywą w deszczowe dni  

Ogród – idealne miejsce wśród drzew do gry w badmintona, siatkówkę czy frisbee  

w pokojach: możliwość bezpłatnego wypożyczenia na czas pobytu wyposażenia dla dzieci: podgrzewacz do butelek, 
wanienka, mata antypoślizgowa, zabezpieczenia do kontaktów  

w restauracji: bezpieczne naczynia, plastikowe sztućce oraz śliniaczki, krzesełka dla najmłodszych, kolorowanki, 
łamigłówki i kredki 

 


