
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PIĄTEK |23.12.2016| 

 

17:00 – 19:00 obiadokolacja w formie bufetu |Velifiera Ristorante| 

 

SOBOTA |24.12.2016| 

 

 08:00 – 10:00 śniadanie w formie bufetu |Velifiera Ristorante| 

12:00 – 14:00 popołudniowy Kids Lunch dla dzieci – ciepłe przekąski  

       dla dzieci do 12 roku życia |Velifiera Ristorante|  

12:00 – 14:00 bufet domowych wypieków świątecznych z kawą, herbatą  

       i słodkości dla dzieci |Velifiera Ristorante| 

14:30 – 16:30 rodzinne przygotowania do Świąt: 

 warsztaty kulinarne dla najmłodszych – pieczenie  

i dekorowanie świątecznych ciasteczek przez Najmłodszych  

|Vento Cafe & Lounge| 

 przygotowania świąteczne w bożonarodzeniowym klimacie, m.in. 

zdobienie oraz malowanie bombek  

|Vento Cafe & Lounge| 

 rodzinne ubieranie choinki |Kącik Urwisa| 

17:00 – 20:00 uroczysta Wieczerza Wigilijna |Velifiera Ristorante| 

 wizyta św. Mikołaja ok. godz. 18:30 

20:30 – 21:30 koncert muzyki świątecznej |Vento Cafe & Lounge| 
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NIEDZIELA |25.12.2015| 

 

08:00 – 10:00 uroczyste Śniadanie Świąteczne |Velifiera Ristorante| 

12:00 – 14:00 popołudniowy Kids Lunch dla dzieci – ciepłe przekąski  

       dla dzieci do 12 roku życia |Velifiera Ristorante|  

12:00 – 14:00 bufet domowych wypieków świątecznych z kawą, herbatą  

       i słodkości dla dzieci |Velifiera Ristorante| 

 16:00 – 18:00 spotkanie i zabawy z klaunem Andzią Kuleczką i Przyjaciółmi 

          |Sala Perłowa Ip.| 

 17:00 – 19:00 Świąteczna Kolacja z przetworami z ‘Mareńskiej Spiżarni’  

       |Velifiera Ristorante| 

18:30 – 20:00 ognisko z grzańcem, pieczeniem kiełbasek i gorącą czekoladą  

       dla dzieci |Altana w ogrodzie, uzależnione od warunków pogodowych| 

 20:00 – 22:00 wieczór z muzyką na żywo |Vento Cafe & Lounge| 

 

PONIEDZIAŁEK |26.12.2016| 

 

08:00 – 10:00 uroczyste Śniadanie Świąteczne |Velifiera Ristorante| 

00:00 – 11:00 check out lub później w zależności od dostępności pokoi 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 dzieci do lat 3 powinny uczestniczyć w zajęciach pod opieką rodziców 

 możliwość późniejszego wyjazdu – do godziny 13-tej  |o dostępność pokoi zapytaj 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  

|24.12.2016 w godzinach 9.00-17.00| 

    Mare Spa |gabinety zabiegowe| są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 09:00-21:00 

|24.12.2016 w godzinach 9.00-17.00| 

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  
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