
Halloween 

 Mroczna przekąska - zdrowe koktajle owocowo warzywne dla dorosłych, a dla dzieci słodkie gofry 

w mrocznym przybraniu (1-go listopada) 
 Menu Draculi - obiadokolacja, na którą zaprasza już dziś HRABIA DRACULA dn. 2-go listopada 
 Upiorne Tańce Draculi - zabawa dla dzieci prowadzona przez DJ'a 2-go listopada 
 Krwawa Mery - na początek upiornej zabawy tylko dla dorosłych dn. 2-go listopada 
 Upiorne Granie - dyskoteka dla dorosłych prowadzona przez DJ'a- zaczynamy o 20:30 dnia 2-go 

listopada (przebranie mile widziane - gwarantowana nagroda dla zwycięzcy) 
 Konkurs z atrakcyjną nagrodą na najlepszy strój Halloween podczas dyskoteki dla dorosłych i 

dla dzieci 
 Halloweenowe nocne saunowanie w strefie SPA od 31-go października do 3-go listopada 
        poranna rozgrzewka "Zdrowy Kręgosłup" prowadzona przez instruktora 2-go listopada 
        nordic walking - zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora - 2-go listopada 
        filozofia saunowania - zapraszamy na zajęcia z instruktorem w trakcie których zgłębicie Państwo 

wiedzę z zakresu saunowania - 2-go listopada 
        wycieczka rowerowa trasą R10 (mapa dostępna w recepcji obiektu) 
        korzystanie z kijków nordic walking 
        aktywne spędzanie czasu na ścieżce zdrowia (atrakcyjna trasa o długości 1600 m, z 15 oznakowanymi 

stanowiskami do ćwiczeń 

ATRAKCJE DLA DZIECI 
Akademia Małego Duszka Kacpra - zajęcia prowadzone przez animatorkę wg planu zajęć (2-go i 3-go 
listopada) 

Ciasteczkowy potwór nadchodzi - pieczenie i dekorowanie ciasteczek Halloween 

Dyniowe potwory - zabawa  rzeźbienia w dyni dla dzieci i rodziców prowadzona przez animatora 

Halloweenowy pokaz mody - czerwony dywan dla małych potworów podczas dyskoteki dla dzieci - 2-go 
listopada (dzieci zaprezentują wcześniej przygotowane przebrania) 

CUKIEREK ALBO PSIKUS !!! - hotelowych gości odwiedzą małe potworki 

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. 

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

x-Box z kinectem w kąciku zabaw dla dzieci – pozwalają 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 

biblioteczka - znajduje się w lobby przy recepcji z literatura skandynawską, oraz bestselerową serią dla 
dzieci o dwójce dzieciaków Lasse i Mai prowadzących Biuro Detektywistyczne 

rowery na rodzinne wycieczki – sposób na aktywny relaks dla całej rodziny, posiadamy foteliki, kaski i 
rowery dla dzieci 

gry planszowe – są sposobem na wspólne rodzinne wieczory – gra w ogrodzie lub na balkonie przy 
zachodzącym słońcu, jest fantastycznym pomysłem na regenerację po energicznie spędzonym dniu 


