
RESTAURACJA ORANŻERIA
ORANŻERIA RESTAURANT

ŚNIADANIE / BREAKFAST
07.30–10.30

OBIAD / LUNCH
13.00–16.00

KOLACJA / DINNER
18.00–22.00

RESTAURACJA ROMANTYCZNA
ROMANTYCZNA RESTAURANT

WT.–SOB. / TUE– SAT
18.00–22.00

CENTRUM SPA
SPA CENTRE

CODZIENNIE / EVERY DAY
07.00–22.00

KOSMETYCZNY INSTYTUT
DR IRENA ERIS

DR IRENA ERIS SKIN CARE INSTITUTE

CODZIENNIE / EVERY DAY
09.00–21.00

CZWARTEK / THURSDAY 
11.00–11.45 Zabawy w wodzie dla dzieci
  w wieku 9-12 lat – basen rekreacyjny
  Sport fun in water for children aged 9-12
  – SPA Centre

11.00–12.00 Mini Akademia Gotowania dla Dzieci
  – sala Jeziorak
  Mini Cooking Academy for Children
  – Jeziorak conference room

12.00–12.45 TRX – wszechstronny trening
  z wykorzystaniem taśm i ciężaru   
  własnego ciała – sala fitness
  TRX – suspension training – fitness room

15.30–16.00 Fit for the Kids – zajęcia ruchowe
  dla dzieci w wieku 6-10 lat – sala fitness
  Fit for the Kids – exercises for children  
  aged 6-10 – fitness room

17.00–17.45 Mobility Roll – zajęcia przynoszące ulgę  
  napiętym mięśniom – sala fitness
  BlackRoll fascia rolls massage
  – fitness room

WTOREK / TUESDAY
11.00–11.45 Zabawy w wodzie z elementami   
  pływania dla dzieci w wieku 9-12 lat
  – basen rekreacyjny
  Sport fun in water for children aged 9-12
  – SPA Centre

12.00–12.45 Body Balance – zajęcia wzmacniające  
  mięśnie głębokie i poprawiające   
  równowagę – sala fitness
  Body Balance – core muscles   
  strengthening – fitness room

15.00–15.45 Zumba Fitness – połączenie tańca
  i fitness – zapraszamy osoby dorosłe
  i młodzież – sala fitness
  Zumba Fitness – combination of dance  
  and fitness – fitness room

17.00–17.45 Mobility Roll – zajęcia przynoszące  
  ulgę napiętym mięśniom – sala fitness
  BlackRoll fascia rolls massage
  – fitness room

ŚRODA / WEDNESDAY
10.30–10.50 Super Poranek – zestaw ćwiczeń
  dla dzieci w wieku od 5 lat – dzieci  
  zapraszamy pod opieką dorosłych
  – sala fitness
  Active morning – movement exercises
  for children aged over 5 – fitness room

11.30–12.00 Aqua Gym – zestaw ćwiczeń   
  angażujący mięśnie nie obciążając  
  stawów – basen rekreacyjny
  Aqua Gym – exercises in the SPA Centre

14.00–16.00 Porady makijażu – Kosmetyczny Instytut
  Makeup Tips – Skin Care Institute

15.00–15.30 Zabawy w wodzie dla dzieci
  w wieku 6-8 lat – basen rekreacyjny
  Sport fun in water for children aged 6-8
  – SPA Centre

16.00–16.45 Body Shape – lekki i przyjemny trening  
  wzmacniający mięśnie głębokie
  – sala fitness
  Body Shape – muscles strengthening   
  exercises – fitness room

17.00–17.30 Stretching z taśmą – zajęcia   
  rozciągające i relaksujące mięśnie
  – sala fitness
  PowerBand Stretching – muscles stretching  
  exercises – fitness room
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FERYJNY
PROGRAM ANIMACJI

WINTER HOLIDAYS
ACTIVITIES PROGRAM

Wszystkie animacje są bezpłatne! Godziny mogą
ulec zmianie. Prosimy o wcześniejszą rezerwację

zajęć fitness – Liczba miejsc ograniczona.

All activities are free of charge! Timetable may change.
Please book fitness classes in advance

– The number of places is limited.

DLA DZIECI
FOR KIDS

PONIEDZIAŁEK / MONDAY
10.00–10.20 Gimnastyka na świeżym powietrzu
  – spotkanie przy recepcji hotelu
  Warm-up workout – outdoor exercises
  – meet at the reception desk

11.00–11.30 Zumba Kids – zajęcia taneczne
  dla dzieci w wieku od 7 lat – sala fitness
  Zumba Kids – exercises for children
  aged over 7 – fitness room

11.00–12.00 Mini Akademia Gotowania dla Dzieci
  – sala Jeziorak
  Mini Cooking Academy for Children
  – Jeziorak conference room

15.00–15.45 Nauka pływania dla dzieci w wieku
  6-8 lat – basen rekreacyjny
  Swimming lessons for children aged 6-8
  – SPA Centre

16.00–16.45 Konsultacje z Trenerem Personalnym
  – sala fitness
  Consultation with a Personal Trainer
  – fitness room

17.00–17.45 Stretch & Relax – zajęcia rozciągające
  i relaksujące mięśnie – sala fitness
  Stretch & Relax – muscles stretching   
  exercises – fitness room
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NARTY BIEGOWE
– NAUKA BIEGANIA POŁĄCZONA

Z REKREACYJNĄ WYCIECZKĄ

CROSS-COUNTRY SKIING
– LEARNING COMBINED

WITH A RECREATIONAL TRIP

NAPĘD RAKIETOWY
– REKREACYJNA WYCIECZKA
NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH

SNOWSHOES
– RECREATIONAL TRIP

ON SNOWSHOES

PONIEDZIAŁEK / MONDAY
14.00–15.30

Spotkanie przy recepcji hotelu – dobór nart odbywa się w hotelowym garażu.
W przypadku braku niezbędnej ilości śniegu, odbędą się zajęcia Nordic Walking.

Meet us at the reception desk – matching of skis in the hotel garage.
In case of unfavorable weather conditions classes will be changed to Nordic Walking.

WTOREK / TUESDAY
14.00–15.00

Spotkanie przy recepcji hotelu – dobór rakiet odbywa się w hotelowym garażu.
W przypadku braku niezbędnej ilości śniegu, odbędą się zajęcia Nordic Walking.

Meet us at the reception desk – matching of snowshoes in the hotel garage.
In case of unfavorable weather conditions classes will be changed to Nordic Walking.

PIĄTEK / FRIDAY | 14.00–16.00
Islandia – wyprawa w poszukiwaniu

zorzy polarnej i wielorybów
Iceland – an expedition in search
of the northern lights and whales

SOBOTA / SATURDAY | 14.00–16.00
Antarktyda – śnieżno-lodowa

kraina pingwinów
Antarctica – the snow-ice land of penguins

NIEDZIELA / SUNDAY | 14.00–16.00
Śnieżna Polska – kraina zabaw na śniegu,
czyli najzimniejsze miejsca w naszym kraju

Snowy Poland – a land of fun in the snow

CODZIENNIE / EVERY DAY | 10.00–18.00
Zajęcia z animatorem

The Kids Entertainer is waiting for every child

ANIMACJE DLA DZIECI
ANIMATIONS FOR CHILDREN

SALA JEZIORAK
JEZIORAK CONFERENCE ROOM

PONIEDZIAŁEK / MONDAY | 14.00–16.00
Finlandia – kraina Muminków i Św. Mikołaja

Finland – the land of Moomins and Santa Claus

WTOREK / TUESDAY | 14.00–16.00
Patagonia – morska podróż do krainy lodowców

Patagonia – a sea journey to the land of glaciers

ŚRODA / WEDNESDAY | 14.00–16.00
Grenlandia – wyspa Eskimosów i reniferów

Greenland – the island of Inuit and reindeer

CZWARTEK / THURSDAY | 14.00–16.00
Mongolia – kraina nie zawsze gorącej

pustyni Gobi i dzikich koni
Mongolia – the land of not always hot Gobi desert

and wild horses

SOBOTA / SATURDAY
10.00–10.20 Gimnastyka na świeżym powietrzu
  – spotkanie przy recepcji hotelu
  Warm-up workout – outdoor exercises
  – meet at the reception desk

11.00–12.00 Warsztaty perkusyjne z bębnami
  – muzyczna rozrywka dla dzieci
  i dorosłych – sala fitness
  Drums workshops – musical entertainment  
  for children and adults – fitness room

14.00–14.45 Trening z gumową taśmą – zajęcia   
  wzmacniające – sala fitness
  Resistance band workout – fitness room

16.00–16.30 Stretch Kids – zajęcia gibkościowe
  dla dzieci w wieku 5-12 lat – sala fitness
  Stretch Kids – stretching exercises
  for children aged 5-12 – fitness room

17.00–17.45 Body Relax – zajęcia rozciągające
  i relaksujące mięśnie – sala fitness
  Body Relax – stretching exercises – fitness room

18.00–19.30 Dobranocka dla dzieci – sala Jeziorak
  Bedtime cartoon – Jeziorak conference room

18.30–21.30 Klimatyczny wieczór muzyczny
  przy kominku – Café Plotka
  Music evening by the fireplace – Plotka Café

PIĄTEK / FRIDAY
10.00–10.20 Gimnastyka na świeżym powietrzu
  – spotkanie przy recepcji hotelu
  Warm-up workout – outdoor exercises
  – meet at the reception desk

11.00–11.45 Body Ball – trening wzmacniający mięśnie  
  stabilizujące sylwetkę – sala fitness
  Body Ball – exercises in the fitness room

15.00–15.45 Drums Alive – muzyczne zajęcia
  z pałkami perkusyjnymi i piłkami
  dla dzieci w wieku od 8 lat i dorosłych
  – sala fitness
  Drums Alive – activities with balls
  and drumsticks for children aged over 8  
  and adults – fitness room

17.00–17.45 Stretching z elementami Jogi – spokojny  
  trening ciała i umysłu – sala fitness
  Stretching with Yoga elements – stretching  
  exercises – fitness room

18.00–19.30 Dobranocka dla dzieci – sala Jeziorak
  Bedtime cartoon – Jeziorak conference room

NIEDZIELA / SUNDAY
10.00–10.20 Gimnastyka na świeżym powietrzu
  – spotkanie przy recepcji hotelu
  Warm-up workout – outdoor exercises
  – meet at the reception desk

11.00–11.45 Zabawy w wodzie dla dzieci
  w wieku 6-8 lat – basen rekreacyjny
  Sport fun in water for children aged 6-8
  – SPA Centre

12.00–12.30 Aqua Gym – zestaw ćwiczeń   
  angażujący mięśnie nie obciążając  
  stawów – basen rekreacyjny
  Aqua Gym – exercises in the SPA Centre

15.00–15.30 Cross Kids – zajęcia ruchowe dla dzieci  
  w wieku 5-7 lat – sala fitness
  Cross Kids – exercises for children
  aged 5-7 – fitness room

17.00–17.45 Płaski brzuch – zajęcia wzmacniające
  – sala fitness
  Flat stomach – strengthening exercises
  – fitness room
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