
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.

SZCZEGÓŁY I REZERWACJE

 +48 897433100
 rezerwacje@mragoworesort.pl
 rezerwacja@mragoworesort.pl

 mragoworesort
 mragoworesort

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.

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
ŚNIADANIA Codziennie w godzinach 07:30 - 10:00
OBIADOKOLACJE Codziennie w godzinach 18:00 - 21:00
LOBBY BAR Codziennie w godzinach 10:00 - 23:00
BAR KRĘGIELNIA Codziennie w godzinach 11:00 - 23:00
RESTAURACJA Codziennie w godzinach 13:00 - 22:30
a’la carte

DO CENTRUM SPA ZAPRASZAMY
CODZIENNIE 9:00 - 21:00
WIGILIA  9:00 - 18:00
* Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów - tel. 876

DO CENTRUM REKREACJI ZAPRASZAMY
CODZIENNIE 8:00 - 21:00
WIGILIA  8:00 - 18:00

ROOM SERVICE TEL. 555

26.12.2022 PONIEDZIAŁEK:
07:30 – 10:30 Śniadanie (Restauracja Bełdany)
10:00 – 11:30 Tworzenie świątecznych puzzli (Sala 
animacji)
11:00 – 13:00 Stacja gofrów przy Lobby Barze (dodatkowo 
płatne) 
12:00 – 19:00 Strefa gier Xbox (Sala animacji)
18:00 – 21:00 Obiadokolacja (Restauracja Bełdany)
19:00 – 21:00 Bajkowe kino dla najmłodszych (Sala 
animacji)

23.12.2022 PIĄTEK:
17:00 – 18:30 Rozwiązywanie świątecznych zagadek a'la mini 
escape room w Sali zabaw (tematyka Grinch)
18:00 – 21:00 Obiadokolacja (Restauracja Bełdany)
19:00 – 21:00 Wodny świat – zabawy na basenie, m.in. Kula 
Zorbing (Basen)
19:00 – 21:00 Bajkowe kino dla najmłodszych (Sala animacji)
20:00 – 24:00 Wieczór gier planszowych oraz rodzinne kino 
przy kominku (Lobby)

24.12.2022 SOBOTA:
07:30 – 10:30 Śniadanie (Restauracja Bełdany)
10:00 – 12:00 Świąteczne bombki - tworzenie skrzacików i 
kartek świątecznych z własnym zdjęciem (Sala animacji)
10:00 – 12:00 Relaks na basenach mineralnych dla dorosłych 
(SPA – Baseny mineralne)
13:00 – 15:00 Stacja gofrów przy Lobby Barze (dodatkowo 
płatne)
13:30 – 15:00 Ubieranie hotelowej choinki ze świątecznymi 
kolędami w lobby hotelowym przy kominku
17:00 – 21:00 Kolacja Wigilijna* (Restauracja Bełdany)
 * prosimy o rezerwację stolików w dniu 23.12 od godziny  
 18:00-21:00, w dniu 24.12  od 13:00-16:00  pod numerem  
 894 lub w biurze kierownika gastronomii
18:00 – 19:00 Wizyta Św. Mikołaja – rozdawanie prezentów 
wraz z animacjami dla dzieci (Lobby hotelowe przy 
kominku)*
 * prosimy Mikołaja o dostarczenie prezentów do Recepcji  
 głównej do dnia 24.12 do godz. 13:00. Mikołaju! Pamiętaj  
 podpisz imieniem i nazwiskiem dla kogo zostawiasz  
 prezent oraz dopisz numer pokoju :) 
19:00 – 21:00 Muzyka na żywo do Kolacji Wigilijnej 
(Restauracja Bełdany)
21:00 – 24:00 Wieczór gier planszowych oraz rodzinne kino 
przy kominku (Lobby)

25.12.2022 NIEDZIELA: 
08:00 – 11:00 Uroczyste śniadanie bożonarodzeniowe 
(Restauracja Bełdany)
11:00 – 13:00 Strefa mega gier wielkoformatowych i zajęcia 
ruchowe (Sala konferencyjna) 
13:00 – 14:00 Relaks na basenach mineralnych dla dorosłych 
(SPA – Baseny mineralne) (Sala animacji)
13:00 – 15:00 Stacja gofrów przy Lobby Barze (dodatkowo 
płatne) 
13:00 – 15:00 Wodny świat – zabawy na basenie, m.in. Kula 
Zorbing (basen)
14:00 – 15:00 Rodzinny turniej w kręgle – zapisy w Recepcji 
głównej (Bar Kręgielnia)
15:30 –  17:30 Gra terenowa - poszukiwanie zaginionego 
pożywienia dla reniferów z lampionami (1 h tworzenie 
lampionów, 1 h gra terenowa) 
18:00 – 21:00 Obiadokolacja (Restauracja Bełdany)
19:00 – 21:00 Kids party - Fluo party - Klub Nocny 
19:00 – 22:00 Koncert Cover Band – Lobby przy kominku
22:00 – 01:00 Dyskoteka dla dorosłych (Klub Nocny)

Do zobaczenia
w Mrągowie.

www.mragoworesort.pl


