
Hotel  Stok w Wiśle  przygotował dla Państwa bogatą ofertę  pobytów świątecznych                 

z atrakcjami zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych. Do Państwa dyspozycji basen 

kryty, wellness, jacuzzi, brodzik dla dzieci,  kręgielnia, hotelowe  wyciągi narciarskie, 

 

PROGRAM  POBYTU  - TYGODNIOWY PAKIET ŚWIĄTECZNY  

 

23.12.2011 PIĄTEK  

10:00- 18:00   pokój zabaw dla dzieci   

14:00-16:00   animacje tematyczne dla dzieci  - zajęcia plastyczne  przygotowanie 

ozdób    świątecznych na choinkę   

16:00-17:00  bajkowe  kino dla dzieci  

17:00-20:00   obiadokolacja  - specjały kuchni włoskiej   

19:30-20:30 mini disco dla dzieci  taniec  i wspólna zabawa w kręgielni  

od 16:00     kręgielnia z klubem  nocnym  i dyskoteką  

 

 

24.12.2011 SOBOTA 

10:00- 18:00   pokój zabaw dla dzieci   

11:00-14:00   animacje tematyczne dla dzieci  - wspólne dekorowanie choinki  i 

ciasteczek  świątecznych   

16:00 -17:00   spotkanie dzieci z Mikołajem  

 17:00    uroczysta kolacja wigilijna   

od 16:00     kręgielnia z klubem nocnym   i dyskoteką  

 

25.12.2011 NIEDZIELA 

10:00- 18:00   pokój zabaw dla dzieci   

11:00 -12:00  aerobik  z instruktorem,  

11:00-14:00   animacje tematyczne dla dzieci  -   gry i zabawy sportowe  

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

17:00-20:00    świąteczna obiadokolacja -  tradycyjna kuchnia polska  

20:00 – 22:00  wieczór  kolęd  - wspólne kolędowanie z kapelą góralską w sali 

Bankietowej   

od 16:00     kręgielnia z  klubem nocnym   i dyskoteką   

od 21:00   dyskoteka w klubie nocnym  Amerykańskim 
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26.12.2011 PONIEDZIAŁEK 

9:00 -10:00   zimowy nordic walking  z instruktorem  

10:00- 18:00   pokój zabaw dla dzieci   

12:00-13:00   zajęcia dla dzieci na basenie – zawody, nurkowanie z ratownikiem  

14:00-15:00  animacje tematyczne dla dzieci  - poszukiwanie zaginionego skarbu  

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

17:00-20:00   obiadokolacja   

19:30-20:30  mini disco dla dzieci  taniec zabawa, konkursy   w  sali Bankietowej  

20:30- 22:00   Królik z kapelusza – wieczór z iluzją – pokazy iluzjonistyczne, triki i 

sztuczki dla dzieci i dorosłych oraz zabawa z Dj i Karaoke w sali Bankietowej   

od 16:00    kręgielnia z  klubem  nocnym   i dyskoteką   

od 21:00   dyskoteka w klubie nocnym  Amerykańskim 

 

27.12.2011 WTOREK 

10:00- 18:00   pokój zabaw dla dzieci   

12:00-13:00   zajęcia dla dzieci  na wyciągu narciarskim z instruktorem pod hasłem 

„trening czyni mistrza”  

 16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

17:00-20:00   obiadokolacja  specjały kuchni hiszpańskiej  

19:30-20:30  mini disco dla dzieci  taniec zabawa i konkursy   w barze przy kręgielni 

19:30   zawody na kręgielni o puchar Dyrektora  Hotelu    atrakcyjne nagrody 

i gwarantowana  wspaniała zabawa   

od 16:00     kręgielnia z klubem nocnym   i dyskoteką  

od 21:00   dyskoteka w klubie nocnym  Amerykańskim 

 

28.12.2011 ŚRODA  

10:00- 18:00   pokój zabaw dla dzieci   

11:00-12:00   aerobic na basenie  

11:00-15:00  animacje tematyczne dla dzieci  w  pokoju zabaw- warsztaty taneczne  

14:00   wycieczka śladami  mistrza Adama Małysza  

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

17:00-20:00      obiadokolacja   - kuchnia rosyjska  
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19:30-20:30  mini disco dla dzieci -  taniec zabawa i konkursy w sali Bankietowej  

20:30  -21:30 profesjonalny  pokaz tańca   nowoczesnego w wykonaniu grupy 

tanecznej  połączony z warsztatami  i nauką tańca dla gości  w  sali Bankietowej  

od 16:00     kręgielnia z  klubem nocnym   i dyskoteką  

od 21:00  dyskoteka w klubie nocnym  Amerykańskim 

29.12.2011 CZWARTEK  

10:00- 18:00   pokój zabaw dla dzieci   

12:00-13:00   zajęcia na basenie dla dzieci -  zawody pływackie, nurkowanie z 
ratownikiem 

16:00-17:30   zawody bowlingowe dla dzieci w kręgielni  o słodki puchar Dyrektora 
Hotelu   

17:00-20:00   obiadokolacja   - specjały kuchni  polskiej  

19:30-20:30  mini disco dla dzieci  - taniec zabawa i konkursy w sali Bankietowej  

20:30     wieczór z  polską piosenką w sali Bankietowej.  Profesjonalny zespół 

muzyczny wraz z konferansjerem prowadzącym  imprezę  zabiorą  Państwa  w  podróż  

w czasie  z największymi polskimi przebojami:   od „Małgośki”  poprzez „Jesteś szalona” 

po  „Góralu czy Ci nie żal”.   W programie:  muzyka na żywo, zabawa taneczna, liczne 

konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, niespodzianki 

od 16:00     kręgielnia z  klubem nocnym   i dyskoteką  

od 21:00   dyskoteka w klubie nocnym  Amerykańskim 

30.12.2011 PIĄTEK  

11:00-12:00  aerobic na basenie  

           10:00- 18:00   pokój zabaw dla dzieci   

            11:00-14:00  animacje tematyczne dla dzieci  - zajęcia kulinarne   

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

17:00-20:00   obiadokolacja   - kuchnia meksykańska  

19:30-20:30  mini disco dla dzieci -  taniec zabawa i konkursy   w sali Bankietowej  

20:30    wieczór  flamenco   w sali Bankietowej  - profesjonalny  pokaz tańca  w 

tradycyjnym stroju flamenco przy akompaniamencie gitary i cajonu  połączony z 

warsztatami  i nauką tańca dla gości 

od 16:00     kręgielnia z  klubem nocnym   i dyskoteką  

od 21:00   dyskoteka w klubie nocnym  Amerykańskim 

Hotel zastrzega sobie możliwość zmian w programie  
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