Weselne Andrzejki
Harmonogram pobytu w dniach 25-27 listopada

25.11.2022 PIĄTEK:

16:00 – 19:00 Gry na xBox (Sala Animacji)
17:00 - 18:00 Wróżby Andrzejkowe z animatorem (Sala Animacji)
18:00 – 21:00 Obiadokolacja (Restauracja Bełdany)
19:00 – 20:30 Bajkowe kino dla najmłodszych (Sala Animacji)
19:00 – 24:00 Wieczór gier (Lobby przy kominku)
21:00 – 02:00 Klub Nocny - before party przy muzyce
mechanicznej

26.11.2022 SOBOTA:

07:30 – 10:30 Śniadanie (Restauracja Bełdany)
11:00 – 12:00 Jesień w Polsce –zajęcia plastyczne (Sala
Animacji)
12:15 – 13:30 Gniotki – zajęcia plastyczne (Sala Animacji)
12:00 – 13:00 Baseny mineralne – warsztaty z tworzenia
maseczek pielęgnacyjnych
13:00 – 15:00 Stacja gofrów przy Lobby Bar – atrakcja
dodatkowo płatna
14:00 - 15:30 Wodny świat – zabawy na basenie, m.in. Kula
Zorbing (basen) ZAPISY W RECEPCJI BASENOWEJ
15:00 – 19:00 Gry na xBox (Sala Animacji)
15:00 – 17:00 Rodzinny turniej gry w kręgle (Bar Kręgielnia)
ZAPISY W RECEPCJI GŁÓWNEJ
18:00 – 21:00 Obiadokolacja hotelowa
20:00 - 24:00 Kids Time - malowanie twarzy, zaplatanie
warkoczy, leżakowanie, bajkowe kino dla
najmłodszych pod opieką animatora (Sala
animacji)
21:00 - 3:00 Weselne Andrzejki
- Impreza z DJ'em w Klubie Nocnym
- welcome drink dla każdego
- dla każdego Andrzeja za okazaniem dowodu
dodatkowy drink - gratis
- zabawy weselne z nagrodami!

27.11.2022 NIEDZIELA:

07:30 – 10:30 Śniadanie (Restauracja Bełdany)
08:00 – 12:00 Gry na xBox (Sala Animacji)

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

Codziennie w godzinach 07:30 - 10:30
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

PIĄTEK
12:00 - 21:00
SOBOTA
10:00 - 21:00
NIEDZIELA
10:00 - 20:00
* Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów - tel. 876

DO CENTRUM REKREACJI ZAPRASZAMY
PIĄTEK
SOBOTA
NIEDZIELA

12:00 - 21:00
8:00 - 21:00
8:00 - 20:00

ROOM SERVICE
TEL. 555

CODZIENNIE
RELAKS W STREFIE BASENÓW
Do Waszej dyspozycji basen pływacki, rekreacyjny ze
zjeżdżalnią oraz brodzik dla najmłodszych.
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

ZOSTAŃCIE
ANDRZEJKOWĄ
MŁODĄ PARĄ!

Ogłaszamy konkurs na „Andrzejkową Młodą Parę”!
Mucha i welon juz przygotowane! Jeśli chcecie dobrze się bawić
i czynić honory na naszej andrzejkowej imprezie to nie pozostaje
nic innego jak wysłać zgłoszenie na marketing@mragoworesort.pl
i napisać dlaczego to właśnie Wy chcielibyście zostać Młodą Parą!
Dla pary, która podejmie wyzwanie przygotowaliśmy niespodziankę!
Przedłużona doba do godz. 15:00 w dniu wyjazdu, w niedzielę
27 listopada śniadanie do łóżka i prezent niespodzianka!

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

