Święto Ziemniaka i początek Jesieni
PAKIET WEEKENDOWY 23-25.09.2022

23.09.2022 PIĄTEK:

18:00 – 21:00 Obiadokolacja
17:00 – 18:00 Przybij… stempla (warsztaty z tworzenia
ziemniaczanych stempli, które kolejnego dnia wykorzystacie
do zrobienia wpisów w specjalnej Jesiennej Księdze Gości!
19:00 – 20:30 Jesienne kino dla najmłodszych (Sala Animacji)
20:00 – 24:00 Rozgrywka z Jesienią – gry planszowe (Lobby
Bar)

24.09.2022 SOBOTA:

07:30 – 10:00 Śniadanie (Restauracja Bełdany)
1 1:00 – 12:00 Jesienne cudaki – zajęcia plastyczne z
tworzenia kompozycji z ziemniaków, liści, patyków i innych
darów natury z pobliskich lasów (Sala Animacji)
12:00 – 13:00 Zabawy rodzinne (bieg w worku, mistrz
obierania ziemniaków, gorący kartofelek (Sala Animacji lub
plener)
12:00 – 13:00 Relaks na basenach mineralnych dla dorołych,
warsztaty masażu, maseczki pielęgnacyjne (SPA – Baseny
mineralne)
13:00 – 15:00 Stacja gofrów przy Lobby Barze (dodatkowo
płatne)
13:30 – 15:00 „Ziemniaczki z wody” – zabawy na basenie
15:30 – 17:00 „Poszukiwanie zaginionego Ziemniaka”
zakończone ogniskiem z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków
(prosimy o udanie się do Recepcji Głównej po opaski
uprawniające do skorzystania z animacji) – zbiórka przy
Recepcji Głównej
18:00 – 21:00 Kolacja z grillem z Ziemniakiem i muzyką w tle
(Restauracja Bełdany)
20:00 – 22:00 Powitanie Jesieni - malowanie twarzy i zabawy
przy muzyce, leżakowanie i bajkowe kino dla najmłodszych
pod opieką animatora (Sala Animacji)
21:00 – 02:00 Złota Polska Jesień – Klub Nocny *powitalny
drink „ziemniaczany” dla każdego, kto zbije pieczątkę
stemplem z ziemniaka!

25.09.2022 NIEDZIELA:

07:30 –10:00 Śniadanie (Restauracja Bełdany)
10:00 –12:00 Odczaruj stracha – tworzenie Straszków na
wróble z dyplomami i nagrodami (Sala Animacji)
11:00 – 13:00 Stacja gofrów przy Lobby Barze (dodatkowo
płatne)

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
ŚNIADANIA
OBIADOKOLACJE
LOBBY BAR
BAR KRĘGIELNIA
RESTAURACJA
a’la carte

Codziennie w godzinach 07:30 - 10:00
Codziennie w godzinach 18:00 - 21:00
Codziennie w godzinach 10:00 - 23:00
Codziennie w godzinach 11:00 - 23:00
Codziennie w godzinach 13:00 - 22:30

DO CENTRUM SPA ZAPRASZAMY

CODZIENNIE
W godzinach 10:00 - 21:00
* Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów - tel. 876

DO CENTRUM REKREACJI ZAPRASZAMY
CODZIENNIE

W godzinach 08:00 - 21:00

ROOM SERVICE
TEL. 555

CODZIENNIE
RELAKS W STREFIE BASENÓW
Do Waszej dyspozycji basen pływacki, rekreacyjny ze
zjeżdżalnią oraz brodzik dla najmłodszych. Całoroczne
jacuzzi zewnętrzne i sauny.
SALE I PLACE ZABAW
Udowadniamy to za każdym razem, że dzieci nie mają u
nas czasu na nudę! Place zabaw, sala animacji, strefa
arcade, tyrolka, rowery, mini golf - to wszystko na terenie
hotelu.

Dzieci poniżej 4 roku życia mogą uczestniczyć w animacjach
jedynie

pod

nadzorem

rodzica/opiekuna.

Gwarancją

uczestnictwa w animacjach jest stawienie się w wyznaczonych
miejscach o godzinie ich rozpoczęcia. Hotel zastrzega sobie
możliwość wprowadzenie zmian w harmonogramie.
Animatorzy prowadzący zajęcia nie pełnią funkcji opiekuna. Dzieci
uczestniczące w zajęciach powinny być samodzielne, na tyle aby
same opuścić zajęcia.
Hotel zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie pobytu.

SZCZEGÓŁY I REZERWACJE
+48 897433100
rezerwacje@mragoworesort.pl
rezerwacja@mragoworesort.pl
mragoworesort
mragoworesort

Do zobaczenia
w Mrągowie.
www.mragoworesort.pl

