
 

PROGRAM 
Majówka 2017 
 
 

PIĄTEK |28.04.2017| 
 
17:00 – 19:00    obiadokolacja w formie bufetu z elementami kuchni góralskiej |Velifiera Ristorante| 
 
 

SOBOTA |29.04.2017| 
 
08:00 – 10:00    śniadanie w formie bufetu z live cooking |Velifiera Ristorante| 
11:00 – 13:00    warsztaty pielęgnacyjno-makijażowe Mary Kay |Vento Cafe & Lounge| 
                              |min. ilość os. 5 – max. ilość os.8 | zapisy w recepcji|  
11:00 – 13:00    dla dzieci i dorosłych: Klaun Tomi- morska przygoda, warsztaty kuglarskie i wiele sztuczek*  
13:00 – 14:00    dla dzieci: gorąca zupa Szefa Kuchni |Velifiera Ristorante| 
17:00 – 19:00    obiadokolacja w formie grilla z ogniskiem* |Altana w ogrodzie|  
20:00 – 22:00    wieczór z muzyką na żywo „Muzyk Bronek”+ majówkowa foto-budka |Vento Cafe & Lounge| 
 
 

NIEDZIELA |30.04.2017| 
 
08:00 – 10:00    śniadanie w formie bufetu z live cooking |Velifiera Ristorante|   
11:00 – 14:00    gotowanie na ognisku + koktajle na świeżych owocach* |dodatkowo płatne| 
12:00 – 13:00    dla dzieci: gorąca zupa Szefa Kuchni |Velifiera lub ogródek letni*| 
13:00 – 15:00    dla dzieci: „Szkoła Magii”, zamykanie w bańkach, dmuchany zameczek  

    |Sala Perłowa I p. lub Altana w ogrodzie*| 
17:00 – 19:00    obiadokolacja w formie bufetu z elementami kuchni włoskiej |Velifiera Ristorante|   
ok.19:00 – ok.21:00    warsztaty „Tu i Teraz” czyli jak się zatrzymać i zacząć cieszyć się  

   życiem| Sala Perłowa Ip. |min. ilość os. 12 – max. ilość os. 15 |zapisy w recepcji| 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE 
 

 dzieci do lat 3 powinny uczestniczyć w zajęciach pod opieką rodziców 
 możliwość późniejszego wymeldowania |o dostępność pokoi zapytaj w dniu wyjazdu w recepcji| 
 Marena Wellness & Spa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie 

 
 
 
Strefa Aqua jest do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 9:00-21:00 
Mare Spa |gabinety zabiegowe| są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 09:00-21:00 
Velifiera Ristorante |a’la carte| jest do Państwa dyspozycji w godzinach 13:00-21:00 
Vento Cafe & Lounge jest do Państwa dyspozycji w godzinach 10:00-24:00 
Menu „zakąsek i przekąsek” w Vento jest do Państwa dyspozycji codziennie do 22:00 
*uzależnione od warunków atmosferycznych  



 

PROGRAM 
Majówka 2017 
 
 

PONIEDZIAŁEK |01.05.2017| 
 
08:00 – 10:00    śniadanie w formie bufetu z live cooking |Velifiera Ristorante|   
11:00 – 14:00    majówkowe grillowanie na świeżym powietrzu* |dodatkowo płatne| 
12:00 – 13:00    dla dzieci: gorąca zupa Szefa Kuchni |Velifiera Ristorante lub ogródek letni*| 
13:00 – 15:00    dla dzieci: spotkanie z Klaunem Andzią i przyjaciółmi - program animacyjny połączony  

    z malowaniem buziek |Sala Perłowa I p. lub Altana w ogrodzie*| 
17:00 – 19:00    obiadokolacja w formie bufetu z elementami kuchni orientalnej |Velifiera Ristorante| 
20:00 – 22:00    wieczór z muzyką na żywo „Muzyk Bronek” |Vento Cafe & Lounge| 
 
 

WTOREK |02.05.2017| 
 
08:00 – 10:00    śniadanie w formie bufetu z live cooking |Velifiera Ristorante|   
11:00 – 14:00    gotowanie na ognisku + koktajle na świeżych owocach* |dodatkowo płatne| 
12:00 – 13:00    dla dzieci: gorąca zupa Szefa Kuchni |Velifiera Ristorante lub ogródek letni*| 
13:00 – 15:00    warsztaty koktajlowe 1 grupa „EVENT-BAR” feat. Coctail Bar „17 Schodów”   
                   Vento Cafe & Lounge | max. ilość os.10 | zapisy w recepcji| 
16:00 – 18:00    warsztaty koktajlowe 2 grupa „EVENT-BAR” feat. Coctail Bar „17 Schodów”   
                   Vento Cafe & Lounge |max. ilość os.10 | zapisy w recepcji| 
17:00 – 19:00    obiadokolacja w formie bufetu wg. menu Szefa Kuchni |Velifiera Ristorante| 
 
 

ŚRODA |03.05.2017| 
 
08:00 – 10:00    śniadanie w formie bufetu z live cooking |Velifiera Ristorante| 
          11:00    check out lub później w zależności od dostępności pokoju w dniu wyjazdu 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE 
 

 dzieci do lat 3 powinny uczestniczyć w zajęciach pod opieką rodziców 
 możliwość późniejszego wymeldowania |o dostępność pokoi zapytaj w dniu wyjazdu w recepcji| 
 Marena Wellness & Spa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie 

 
 
Strefa Aqua jest do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 9:00-21:00 
Mare Spa |gabinety zabiegowe| są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 09:00-21:00 
Velifiera Ristorante |a’la carte| jest do Państwa dyspozycji w godzinach 13:00-21:00 
Vento Cafe & Lounge jest do Państwa dyspozycji w godzinach 10:00-24:00 
Menu „zakąsek i przekąsek” w Vento jest do Państwa dyspozycji codziennie do 22:00 
*uzależnione od warunków atmosferycznych  


