
 

 

 

 

 
 

 
 

PIĄTEK |30.12.2016| 

 

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

19:00 – 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| 

 

SOBOTA |31.12.2016| 

 

 08:00 – 10:00 śniadanie w formie bufetu z live cooking |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 z kawą, herbatą i słodkości dla dzieci  

       |Velifiera Ristorante| 

15:00 – 17:00 przygotowania do baliku dla dzieci |Sala Perłowa Ip.| 

19:00 – 24:00 Balik Sylwestrowy ‘Podróż do Świata Alladyna’  

Któż nie zna bajki Alladyn, w której bohaterski chłopiec zmaga się z najróżniejszymi 

przeciwnościami, a jego pomocnikiem jest Dżin z zaczarowanej lampy. Nasi 

animatorzy przeniosą dzieci w świat przygód, zabaw a także czarów wypełniając ten 

wyjątkowy wieczór uśmiechem. Najmłodsi wsiadając na pokład zaczarowanego 

dywanu wyruszą na spotkanie z dobrą zabawą |Sala Perłowa I p.| 
 

20:00 – 03:00 Bal Sylwestrowy 

        Menu Sylwestrowe, open bar, pokaz sztucznych ogni, impreza w klimacie  

        Bollywood. Stworzymy dla Państwa prywatny Tadź Mahal w którym przewodzić będą  

        hinduskie ozdoby a wieczór umilą tancerki rodem z Bollywood. Przy wejściu witać  

        będą Państwa animatorzy ucharakteryzowani na prawdziwych hindusów i aktorów  

        bollywoodzkich filmów. W sali czekać będzie stanowisko przy którym każdy chętny  

        zrobi sobie tatuaż z henny a nasz dj nie przestanie grać ani na chwilę.  

        Główną atrakcją wieczoru będą, wspomniane już wyżej, tancerki. Panie   

        zaprezentują kilka pokazów tańca orientalnego, każdy w innych strojach i  

        charakteryzacji. Nie skończymy jednak tylko na patrzeniu, ponieważ wszyscy będą  

        mogli wziąć udział w lekcji tańca prowadzonej przez nasze bollywodzkie Panie  

        |Velifiera Ristorante| 

 

 

 

SYLWESTER 2016/2017 
30.12.2016 – 01.01.2017 

PROGRAM POBYTU 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

NIEDZIELA |01.01.2017| 

 

08:30 – 11:00 brunch noworoczny z bufetem domowych wypieków  

       |Velifiera Ristorante| 

12:00 – 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  

|31.12.2016 w godzinach 9:00-18:00| 

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

|31.12.2016 w godzinach 9:00-18:00| 

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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