
 
 

 
 
 
PIĄTEK |22.12.2017| 
 
17:00 – 19:00    obiadokolacja w formie bufetu z napojami oraz live cooking |Velifiera Ristorante| 
 
 

SOBOTA |23.12.2017| 
 
08:00 – 10:30    śniadanie w formie bufetu z live cooking |Velifiera Ristorante| 
15:00 – 17:00    spotkanie i zabawy z klaunem Andzią Kuleczką i Przyjaciółmi |Sala Perłowa 1p.| 
17:00 – 19:00    obiadokolacja w formie bufetu z napojami oraz live cooking |Velifiera Ristorante| 
20:00 – 23:00    wieczór z DJ’em + świąteczna fotobudka |Vento Cafe & Lounge| 
 
 

NIEDZIELA |24.12.2017| 
 
08:00 – 10:30    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 świątecznych z kawą, herbatą 

    i słodkości dla dzieci |Velifiera Ristorante| 
12:00 – 14:00    rodzinne przygotowania do Świąt: 

• warsztaty kulinarne dla dzieci – 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 – 22:00    wieczór ze świąteczną muzyką na żywo |Vento Cafe & Lounge| 
 
 
 
 
 
Strefa Aqua jest do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 9:00-21:00 |24.12.2017 do 17:00| 
Mare Spa |gabinety zabiegowe| są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 09:00-21:00 |24.12.2017 do 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 
*uzależnione od warunków atmosferycznych 



 
 
 

 
 
 
PONIEDZIAŁEK |25.12.2017| 
 
08:00 – 10:30    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| 
15:00 – 17:00    animacje dla dzieci: spotkanie z Elfem Świętego Mikołaja i poszukiwanie ukrytego 
      przez Mikołaja prezentu |Sala Perłowa 1p.| 
16:00 – 18:00    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| 
 
 

WTOREK |26.12.2017| 
 
08:00 – 10:30    uroczyste Śniadanie Świąteczne |Velifiera Ristorante| 
11:00 – 11:00    check out lub później w zależności od dostępności pokoi 
 
 

DODATKOWE ATRAKCJE 
 

▪ specjalny pakiet zabiegów ‘Żurawinowa Rozkosz’ w Mare Spa 
▪ grzane wino i świeżo robiony grog w Vento Cafe & Lounge 
▪ kiermasz świątecznych przysmaków 26.12.2017 podczas śniadania w Velifiera Ristorante 
▪ prezenty dla dzieci rozdawane przez prawdziwego Świętego Mikołaja podczas wigilii 

 
 

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 |24.12.2017 do 17:00| 
Mare Spa |gabinety zabiegowe| są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 09:00-21:00 |24.12.2017 do 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 
*uzależnione od warunków atmosferycznych 


