
  

PLAN ANIMACJI WAKACJE 2021 

PONIEDZIAŁEK   
„DZIEŃ  SURVIVALU” 

 
 

WTOREK 
„DZIEŃ MORSKI” 

ŚRODA 
 ,, DZIEŃ  GIER” 

CZWARTEK 
„DZIEŃ  MUZYCZNY ”

 

PIĄTEK 
„DZIEŃ  HAWAJSKI” 

 

NIEDZIELA 
„DZIEŃ  EKOLOGICZNY””

 

 
9:00-11:30 

-Poranny  trening 
-Jak  przetrwać  na 
bezludnej  wyspie?  
Pakujemy  plecak 

 
14:00-15:00* 
BODY & MIND 

tylko dla dorosłych  
Zajęcia rozciągająco - 

wzmacniające 
 

15:30-17:00 
CYRK – namiot,  

wstęp wolny 
 

17:00-18:30 
-Zajęcia z łączności  

i sygnalizacji 
 

19:00-21:00 
-Budowanie tratwy  

i szałasu 
- Mini kino 

8:00-9:00 
JOGA 

(max 20 osób, zapisy w recepcji 
w poniedziałek od 16.00) 

8:00-9:00 
AQUA AEROBIC 

tylko dla dorosłych  
(max 20 osób, zapisy w recepcji  

w poniedziałek od 16.00) 

9:00-11:00 
-Tworzymy akwarium- 

poznajemy podwodny świat 
11:00-14:00 

Warsztaty sztuk wszelakich 
(garncarstwo, modelarstwo – 

latawce, witraże, metaloplastyka) 
(max 40 osób, zapisy w recepcji  

w poniedziałek od 16.00) 

15:00-17:30 
-Tworzymy mapę skarbów 

- Jak wygląda prawdziwy pirat? 
Stajemy się piratami 

- Wyprawa morska- odnajdźmy 
list w butelce! 
19:00-21:00 

- Zabierzmy trochę morza do 
domu! Pamiątka z wakacji 

8:00-9:00 
JOGA 

(max 20 osób, zapisy w 
recepcji we wtorek od 16.00) 

 
9:00-11:30 

- Sportowa rozgrzewka   
-Zabawy ruchowe 

 
14:00-15:00* 

FITNESS 
tylko dla dorosłych  

 
 

15:00-17:30 
-  Planeta gier                   

- Warsztaty plastyczne: Maski 
Creepera 

- Wybuchowe krzesełka – gra 
 
 

19:00-21:00 
-Turniej gier rodzinnych 

(zapraszamy dzieci  
z rodzicami) 

8:00-9:00 
JOGA 

(max 20 osób, zapisy w 
recepcji w środę od 16.00) 

 
8:00-9:00 

AQUA AEROBIC 
tylko dla dorosłych  

(max 20 osób, zapisy w recepcji 
w środę od 16.00) 

 
9:00-11:30 

- Karaoke – czas na Twój głos! 
- Przygotowania do show! 

 
15:00-17:30 

- Malowanie buziek 
(max 50 osób, zapisy  

u animatorek w środę  
o godz. 19.00) 

 
- Zabawy ruchowo-taneczne 

 
19:00-21:00 

- Mam Talent! - pokaż co 
potrafisz 

9:00-11:30 
- Taneczna  rozgrzewka 

Jak tańczą dookoła 
świata – uczymy się 

tańców z różnych 
kontynentów 

- Przenosimy się na 
Hawaje – tworzymy 

hawajskie stroje 
 

15:00-17:30 
-Brokatowe tatuaże 
(max 50 osób, zapisy  

u animatorek w środę  
0 godz. 19.00) 

 
-Limbo, hula hop i wiele 
innych hawajskich zabaw 

 
 

19:00-21:00 
- BUBBLE SHOW – pokaz 

baniek 

         

9:00-11:30 

-Poranna gimnastyka 

dla całej rodziny 

- Tworzymy ekolatawce 

 

 

15:00-17:30 

-Ekoterenówka 

-Ekologiczna gra 

ruchowa 

 

 

 

19:00-21:00 

-Przypinki dla 

miłośników naszej 

Ziemi -zrób to sam 

-Rodzinne bingo 

*Zajęcia BODY & MIND oraz FITNESS odbywają się na tarasie na 7-ym piętrze, w przypadku niesprzyjającej pogody zapraszamy do namiotu animacyjnego. 

* wszystkie animacje odbywają się w NAMIOCIE ANIMACYJNYM za obiektem 

*JOGA – zajęcia odbywają się w namiocie animacyjnym za obiektem, w przypadku sprzyjającej pogody możliwe także na plaży, decyzja o miejscu będzie podejmowana na bieżąco przed 

rozpoczęciem zajęć 


