
  

2.04 (piątek) 

14:00 – Przyjazd  

14:00 – 15:00 – Zapoznanie z obiektem i Harmonogramem pobytu 

15:00 - 17:00 – Możliwość bezpłatnego skorzystania z rodzinnej wycieczki rowerowej po malowniczej okolicy Pałacu 

Domaniowskiego. Obowiązują wcześniejsze zapisy na Recepcji. 
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych – zabawy w Pałacu w Sali Gier i Zabaw. 

17:00-19:00 – Obiadokolacja,  s. Pałacowa/s. Lustrzana 

20:00 - Turniej bilarda z nagrodami, na poddaszu i/lub w Sali Gier i Zabaw. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy na Recepcji. 

3.04 (sobota) 

8:00 - Rodzinne przygotowywanie koszyczków wielkanocnych, s. Kominkowa 

9:00 - Święcenie koszyczków w pobliskiej kaplicy 

 

9:00 – 11:00 - Śniadanie bufetowe, s. Pałacowa/s. Lustrzana 

11:00 – 14:00 - Animacje dla dzieci z animatorem – szukanie zajączka, zajęcia plastyczne na poddaszu 
W razie sprzyjających warunków atmosferycznych, szukanie zajączka odbędzie się na zewnątrz. 

12:00 - Spacer Nordic Walking dla dorosłych – Obowiązują wcześniejsze zapisy na Recepcji. 

14:00 – 16:00 –  Lunch w formie bufetu, s.Pałacowa/s.Lustrzana 

17:00 – 20:00 – Mini kino – rodzinny seans filmowy, poddasze 

20:00 – Ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, bigosem, pajdą chleba i grzanym winem z Muzyką na żywo 
Możliwość przejażdżki bryczką (min. 5 os.) – opcja dodatkowo płatna. Rezerwacja do 02.04 do godz. 20:00 

4.04 (niedziela) 

8:00 – 11:00 – Uroczyste śniadanie Wielkanocne, s. Pałacowa/s. Lustrzana 

12:00 – 14:00 – Warsztaty kulinarne dla dzieci pod okiem Szefa Kuchni,  

12:00 – 14:00 – Warsztaty z podstaw wizażu i stylizacji dla Pań,  

14:00 – 16:00 – Możliwość skorzystania ze Strefy Wellness i SPA 

16:00 – 18:00 – Obiadokolacja,  s. Pałacowa/s. Lustrzana 

19:00 – 20:00 - Wieczorny chillout z ponczem przy kominku dla dorosłych,  



5.04 (poniedziałek) 

8:00 – 11:00 – Śniadanie w formie bufetu, s. Pałacowa/s. Lustrzana 

11:00 – 13:00 – Gry i zabawy dla dzieci z animatorem na poddaszu 
W razie sprzyjających warunków atmosferycznych, na zewnątrz. 

11:00 – Możliwość bezpłatnego skorzystania ze sprzętów wodnych (kajaki, rowery wodne).  
Obowiązują wcześniejsze zapisy na Recepcji.  

12:00 - Turniej siatkówki  na boisku wielofunkcyjnym 
Obowiązuje w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych 

14:00 – Wyjazd z możliwością bezpłatnego przedłużenia doby hotelowej do godz. 16:00 (w miarę dostępności) 

 

 

 

 

 

 

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu pobytu. 

Niektóre atrakcje posiadają ograniczoną ilość miejsc – prosimy o zapisy na recepcji przy w/w atrakcjach. 

Na zabiegi SPA obowiązują wcześniejsze rezerwacje. 

*Bezpłatne korzystanie ze sprzętów wodnych jedynie w dniu  18.04 w godz.: 11:00-14:00 

 

 

 

 

Bezpłatnie podczas całego pobytu do dyspozycji gości oddajemy: 

Strefa Wellness (sauna, jacuzzi), Strefa Cardio, Strefa Chillout,  pokój Zabaw, gry rodzinne 

 

Bezpłatnie podczas całego pobytu w godzinach 10:00 – 12:00 do dyspozycji gości oddajemy: 

bilard, ping pong w środku i na zewnątrz,  

 

Dodatkowo płatne atrakcje: 

Gra gogle VR 

Mini Golf 

Disc Golf 

Atrakcje wodne 

Boisko wielofunkcyjne 


