
 

 
 
WIELKI PIĄTEK |30.03.2018| 
 
17:00 – 19:00    obiadokolacja w formie bufetu z napojami oraz bufetem Malucha |Velifiera Ristorante| 
20:00 – 22:00    wieczór z muzyką na żywo |Vento Cafe & Lounge| 
 
 

WIELKA SOBOTA |31.03.2018| 
 
08:00 – 10:00    śniadanie z elementami kuchni wellness, bufetem Malucha oraz live cooking  

    |Velifiera Ristorante| 
09:00 – 11:30    rodzinne malowanie pisanek i przygotowywanie Święconki |Vento Cafe & Lounge| 

 ok. 12:00 – 12:30    święcenie potraw wielkanocnych |Altana w ogrodzie lub Velifiera Ristorante| 
14:00 – 15:00    poczęstunek świątecznych słodkości oraz gorąca zupa Szefa Kuchni dla dzieci  

    |Velifiera Ristorante| 
15:00 – 17:00    spotkanie i zabawy z klaunem Andzią Kuleczką i Przyjaciółmi |Sala Perłowa I p.| 
17:00 – 19:00    obiadokolacja w formie bufetu z napojami oraz bufetem Malucha |Velifiera Ristorante| 
20:00 – 22:00    wieczór taneczny z DJ’em oraz fotobudką |Vento Cafe & Lounge| 
 
 

WIELKANOC |01.04.2018| 
 
08:00 – 11:00    wystawne śniadanie świąteczne |Velifiera Ristorante| 
11:00 – 13:00    wielkanocne gry i zabawy dla dzieci |Sala Perłowa Ip.| 
13:00 – 14:00    poczęstunek świątecznych słodkości oraz gorąca zupa Szefa Kuchni dla dzieci  

    |Velifiera Ristorante| 
14:00 – 17:00    Śmigus Dyngus zaczynajmy już w niedzielę w Strefie Aqua! |Mare Spa| 
17:00 – 19:00    obiadokolacja w formie bufetu z napojami oraz bufetem Malucha |Velifiera Ristorante| 
19:00 – 21:00    ognisko ze świątecznym grzańcem, pieczeniem kiełbasek i gorącą czekoladą dla dzieci  

    |Altana w ogrodzie| 
 
 
 
 
 
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 



 

 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY |02.04.2018| 
 
08:00 – 10:30    wystawne śniadanie świąteczne |Velifiera Ristorante| 
08:00 – 10:30    kiermasz specjałów i przysmaków Mareny |przed Velifiera Ristorante| 
09:00 – 12:00    Śmigus Dyngus w Strefie Aqua |Mare Spa| 
11:00 – 11:00    check out lub później w zależności od dostępności pokoi 
 
 

DODATKOWE ATRAKCJE 
 

 Wielkanocne menu a’la carte Szefa Kuchni w Velifiera Ristorante w dniach 30.03.-01.04.2018 r. 
 Wielkanocna loteria z atrakcyjnymi nagrodami w Mare Spa w dniach 30.03.-01.04.2018 r. 
 Masaż Indoceane w Mare Spa - niezwykła podróż do krainy piękna i relaksu. Masaż  

inspirowany Ayurvedą z użyciem ciepłych esencjonalnych olejów. Jest idealną propozycją  
dla osób zestresowanych, potrzebujących odprężenia i poprawy samopoczucia.   
Czas trwania: 50 min., cena 170 zł. 

 Manicure kombinowany w Mare Spa - innowacyjny sposób nakładania lakieru hybrydowego,  
aż pod skórki. Dzięki tej technice odrost pojawia się dużo później przez co klientka może  
cieszyć się perfekcyjnym manicurem dłużej niż przy klasycznej metodzie hybrydowej. 
Czas trwania: 120 min., cena 100 zł. 
 

 

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 


