
PROGRAM POBYTU TYGODNIOWY PAKIET   SYLWESTROWY  

 

30.12.2011 PIĄTEK  

10:00-18:00     pokój zabaw dla dzieci  

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 dla dzieci  w sali Bankietowej  

20:30 -22:00 wieczór  flamenco   - profesjonalny  pokaz tańca  w tradycyjnym stroju flamenco 

przy akompaniamencie gitary i cajonu    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   

 

31.12.2011 SOBOTA 

10:00-18:00     pokój zabaw dla dzieci  

11:00-12:00  zajęcia z jogi z instruktorem  

11:00-14:00 animacje tematyczne dla dzieci  - przygotowanie do balu  Sylwestrowego  

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

13:00-15:00   obiad w Restauracji Panorama 

20:00                  Bal sylwestrowy 2011/2012 – „Szalone lata ‘80” – w restauracji Panorama 

oraz w Sali Bankietowej 

01.01.2012 NIEDZIELA  

 

10:00-18:00     pokój zabaw dla dzieci  

11:00- 14:00   animacje dla dzieci w pokoju zabaw  

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci 

17:00-20:00  obiadokolacja     - kuchnia  regionalna  

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

20:30   Biesiada  regionalna   z występem kapeli góralskiej oraz  konkursami z 

atrakcyjnymi nagrodami   w Sali Bankietowej   

od 16:00  kręgielnia z klubem nocnym i dyskoteką 

od 21:00  dyskoteka w klubie nocnym Amerykańskim 
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02.01.2012 PONIEDZIAŁEK 

10:00-18:00     pokój zabaw dla dzieci  

11:00-12:00   aerobic na basenie  

11:00-14:00  animacje tematyczne dla dzieci  - warsztaty taneczne z instruktorem tańca  

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

17:00-20:00   obiadokolacja   

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

20:30 -22:30   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 Małgości   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 

 

03.01.2012 WTOREK  

10:00-18:00     pokój zabaw dla dzieci  

11:00-12:00   aerobic na basenie  

11:00-14:00  animacje tematyczne dla dzieci  w  pokoju zabaw- zabawy sportowe  

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

17:00-20:00   obiadokolacja  kuchnia włoska 

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

 

04.01.2012 ŚRODA  

10:00- 18:00  pokój zabaw dla dzieci   

12:00-13:00    „białe szaleństwo „ zajęcia dla dzieci   z instruktorem na   wyciągu  narciarskim  
16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci 
17:00-20:00   obiadokolacja   
19:30-20:30  mini disco dla dzieci  taniec zabawa i konkursy dla dzieci  w sali Bankietowej  

20:30   pokaz tańca nowoczesnego w  sali Bankietowej  . W programie wieczoru – 
dobra muzyka, profesjonalny  pokaz tańca break dance,  taniec nowoczesny oraz warsztaty  
taneczne  
od 16:00            kręgielnia z klubem nocnym i dyskoteką  

od 21:00  dyskoteka w klubie nocnym Amerykańskim 



05.01.2012 CZWARTEK  

10:00- 18:00  pokój zabaw dla dzieci   

11:00-12:00  aerobic na basenie  

11:00-14:00  animacje tematyczne dla dzieci  w  pokoju zabaw 

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

17:00-20:00   obiadokolacja   

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

20:30   wieczór z salsa  w  sali Bankietowej - profesjonalny pokaz tańca w tradycyjnym 

stroju przy połączony z warsztatami i nauką tańca  

od 16:00  kręgielnia z  klubem nocnym i dyskoteką  

od 21:00  dyskoteka w klubie nocnym Amerykańskim 

06.01.2012 PIĄTEK  

11:00-12:00  zajęcia Tai Chi  z instruktorem,  

10:00- 18:00  pokój zabaw dla dzieci   

11:00-14:00   animacje tematyczne dla dzieci  - indiańska wioska  

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

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

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

20:30    „wieczór Meksykański „ w sali Bankietowej   – profesjonalny zespół muzyczny 

wraz z prowadzącym zabiorą Państwa do gorącego Meksyku.  W programie wieczoru – dobra 

muzyka, wspólna zabawa i liczne konkursy .  

od 16:00  kręgielnia z  klubem nocnym i dyskoteką  

od 21:00  dyskoteka w klubie nocnym Amerykańskim 

 

07.01.2012 SOBOTA  

10:00- 18:00 pokój zabaw dla dzieci   

11:00-14:00   animacje tematyczne dla dzieci   

16:00-17:00  bajkowe kino dla dzieci  

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

19:30 20:15  mini disco dla dzieci – taniec i zabawa dla dzieci  w barze przy kręgielni  

Od 16:00  kręgielnia z klubem  nocnym i dyskoteką  

Od 21:00   dyskoteka w  klubie nocnym   Amerykańskim wraz z  karaoke, dla najlepszych 
wykonawców ciekawe nagrody 
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