
 
 

PIĄTEK 28 kwietnia 2023 roku
 

 ,, Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak,
jakby cudem było wszystko.’'

 
17:00-17:30 Relaksacja metodą Shultza w grocie solnej 
19:00-20:00 Aromaterapeutyczne, gorące naparzania w saunie Kelo, prowadzone przez sauna
mistrza, dla chętnych kąpiel w jeziorze (39zł/os) 
19:00-20:00 Familijne kino na poduchach 

SOBOTA 29 kwietnia 2023 rok
 

 „Tylko szczęśliwy człowiek może innych obdarzyć szczęściem.” 

9:30-10:15 Zdrowy kręgosłup ze stretchingiem
10:00-10:30 Zabawy na basenie dla dzieci z rodzicami (0-2 lat)
10:30-11:00 Zabawy na basenie dla dzieci (3+ lat)
10:30-11:15 Tabata - podnosimy energię 
12:00-12:45 Joga z relaksacją oddechową
15:30-17:30 Kreatywne animacje 
13;00-14;00 Szalony naukowiec, zajęcia i warsztaty przyrodnicze, poznajemy świat ptaków i leśnych
zwierząt(3-6lat)
13:30-15::00 Ciekawostki ze świata nauki, zajęcia ornitologiczne (6-12lat)
14:00-15:00 LUNCH: zupa i domowe ciasto
15:30-17:30 Kreatywne animacje 
15:30-16:30 ,, Jesteśmy dźwiękiem"  sesja koncertowa: mis, gongów tybetańskich w
akompaniamencie mis kryształowych, dzwonków i bębnów. Odpocznij i zrelaksuj się tak jak tego
potrzebujesz
16:40-17:10 ,,Zatrzymaj się" sesja medytacyjna z relaksacją
18:00-19:00 Ognisko z pieczeniem kiełbasek i słodkich pianek
19:00-20:00 Familijne kino na poduchach 
19:00-20:00 Ruska bania-ziołowe naparzania, witkowanie i ogniste trunki, seans gorący,  pełen
aromatów i niespodzianek. Dla chętnych kąpiel w jeziorze 59zł/os
20:00-22:00 Kameralny koncert muzyki na żywo 

 
 

Rodzinna Majówka nad jeziorem



 
 

NIEDZIELA 30 kwietnia 2023 roku
 

,,Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk.”
 

9:30-10:15 AQUA AEROBIC
10:00-10:30 Zabawy na basenie dla dzieci 
10:30-11:15 Tabata – podnosimy energię!
11:00-15:00 Wiosenny kiermasz w SPA ! To doskonały czas, aby zadbać o Twoją cerę i ciało. Poznaj nasze
holistyczne nowości i poczuj się dobrze. Twoja skóra odwdzięczy Ci się promiennym blaskiem, stanie się napięta
i zrelaksowana tak jak tego chcesz. (* odbierz prezent do zakupionych kosmetyków)
10:30-11:00 Odwiedziny Notusia 
11:15-13:30 Wycieczka z przewodnikiem malowniczymi trasami Parku Narodowego Bory Tucholskie dla całej
rodziny
14:00-15:00 LUNCH: zupa i domowe ciasto
15:00-15:45 Gimnastyka wellness dla dzieci
16:30-18:30 Kreatywne animacje dla dzieci 
19:00-20:00 Familijne kino na poduchach 

 
PONIEDZIAŁEK 1 maja 2023 roku

 
,,Szczęście znajduje się w Tobie. Zaczyna się na dnie Twojego serca, a Ty możesz je wciąż

powiększać"

9:00-9:45 AQUA AEROBIC
10:30-11:00 Zabawy na basenie – odrobina pozytywnej energii na dobry początek dnia
10:00-10:45 Tabata - czas na fitness
11:00-11:30 Saunowanie wellness dla dzieci – czekoladowe maski i kolorowe drinki gwarantowane
12:00-13:00 Rodzinne waterpolo 
14:00-15:00 LUNCH: zupa i domowe ciasto
16:30-18:30 Twórczo i z pomysłem! Sensoplastyka, rytmika, gry, zabawy, warsztaty artystyczne dla dzieci
16:00 – 17:00 Leżakowanie w sianie z kieliszkiem prosseco 29zł/os
19:00-20:00 Familijne kino na poduchach
19:00-20:00 Czas na relaks  Aromaterapia z maskami pielęgnującymi na włosy lub twarz w Biosaunie oraz
wejście do strefy poza stresem 49zł/os

 
WTOREK 2 maja 2023 roku

 
,,Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w

piersiach.”
 

9:30-10:00 Poranny rozruch na dobry początek dnia
10:30-11:00 Zabawy na basenie dla dzieci – odrobina pozytywnej energii na dobry początek dnia
Piknik  w Noterlandii - gwarantujemy doskonałą zabawę, cudowny relaks i fantastyczny czas dla całej rodziny:
- piknikowe słodkości
12:00-14:00 „Bo sztuka to magia” Występ grupy artystycznej - połączenie pantomimy i happeningu 
16:00-17:30 ognisko z pieczeniem kiełbasek i słodkich pianek 
14:00-15:00 Zupa i domowe ciasto 
16:00-16:30 Koncert mis tybetańskich z aromaterapią
19:00-20:00 Familijne kino na poduchach 
Wieczór wellness:
19:00-19:45 Wieczorny aqua aerobic 
20:00-20:45 Zdrowy kręgosłup z rozciąganiem 
20:00-22:00 Kameralny koncert muzyki na żywo

 



 
 

ŚRODA 3 maja 2023 roku
 

,,Najważniejszą rzeczą jest, aby cieszyć się swoim życiem – być szczęśliwym – tylko to się
liczy.”

 
9:00-9:45 AQUA AEROBIC
10:30-11:00 Zabawy na basenie dla dzieci– odrobina pozytywnej energii na dobry początek dnia
10:00-10:45 Gimnastyka wellness dla dzieci
11:00-12:00 Peelingowy zawrót głowy – auto zabiegi oczyszczające w saunie parowej 19zł/kubeczek
13:00-14:00 Szalony naukowiec - zajęcia i warsztaty przyrodnicze, poznajemy świat ptaków i leśnych zwierząt (
3-6 lat)
14:00-15:00 Zupa i domowe ciasto
14:30-15:00 Ciekawostki ze świata nauki, warsztaty ornitologiczne (6-12 lat)
16:00-16:45 Warsztaty z automasażu twarzy - zatrzymaj proces starzenia się skóry, bądź odprężona i
zrelaksowana, weź od nas to, czego potrzebujesz. Dowiedz się, jak za pomocą masaży wzmocnić pielęgnację
domową.
18:00-18:30 Relaksacja metodą Shultza w Grocie solnej 
19:00-20:00 Kino na poduchach dla dzieci
19:30-20:30 Odprężający seans w strefie poza stresem z kieliszkiem prosseco i maską na ciało 49zł/os

 
CZWARTEK 4 maja 2023 roku

 
,,Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cieszyć się życiem – teraz jest na to czas – nie jutro, nie za

rok. Dzisiaj powinno być zawsze najwspanialszym dniem.”
 

9:30-10:00 Poranny rozruch na dobry początek dnia
10:30-11:00 Zabawy na basenie dla dzieci– odrobina pozytywnej energii na dobry początek dnia
11:00-13:00 Wycieczka z przewodnikiem do Parku Narodowego Bory Tucholskie
14:00-15:00 Zupa i domowe ciasto
15:00-16:00 Plener malarski dla dzieci
16:00-16:30 Koncert mis i gongów tybetańskich w grocie solnej
17:00-18:00 Ceremonia picia kakao – warsztaty wellness
17:00-18:00 Zabawy i zawody sportowe na basenie dla dzieci (3+)
18:00-18:45 Joga z relaksacją 
19:00-20:00 Kino na poduchach dla dzieci

 
PIĄTEK 5 maja 2023 roku

 
,, Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, ten raz wystarczy.”

 
9:30-10:00 Poranny rozruch na dobry początek dnia
12:00-14:00 Pool party dla dzieci! Kolorowe dmuchańce, słodka lemoniada i ciasteczka, muzyka, a do tego
zabawy w wodzie. Będzie zabawa 
14:00-15:00 Zupa i domowe ciasto
16:00-16:30 Koncert mis tybetańskich w grocie solnej 
18:00-19:00 Familijne kino na poduchach dla całej rodziny 
19:00-20:00 Ognisko z pieczeniem kiełbasek i słodkich pianek

 
 
 
 
 
 



 
 

SOBOTA 6 maja 2023 roku
 

,,Jeden dzień na raz – to wystarczy. Nie oglądaj się za siebie i nie martw się przeszłością,
ponieważ jej już nie ma. I nie niepokój się o przyszłość, bo ta jeszcze nie nadeszła. Żyj

teraźniejszością i rób to tak pięknie, by była warta wspominania.”
 
 

9:00-9:45 AQUA AEROBIC 
10:00-10:30 Zabawy na basenie dla dzieci 
10:00-10:45 Fitness - czas na odrobinę ruchu  
12:00-12:40 Joga z relaksacją
13:00-13:30 Sztuka automasażu twarzy – warsztaty: jak zachować wieczną młodość
14:00-15:00  Zupa i domowe ciasto
15:00-16:00,,Jesteśmy dźwiękiem” Sesja koncertowa mis i gongów tybetańskich w akompaniamencie mis
kryształowych, dzwonków i bębnów. Odpocznij i zrelaksuj się tak, jak tego potrzebujesz
16:00-16:30 Warsztaty medytacyjne  z relaksacją
16:00-18:00 Animacje dla dzieci - to czas na fantastyczną zabawę 
19:00-20:00 Familijne kino na poduchach
19:00-20:00 Ceremonia oczyszczenia w saunie Kelo  -  ziołowe naparzania, ogniste trunki, seans gorący, pełen
aromatów. Dla chętnych kąpiel w jeziorze 59zł/os
20:00-22:00 Kameralny koncert muzyki na żywo

 
NIEDZIELA 7 maja 2023 roku

 
,„Opróżnij swój umysł, bądź bezkształtny — jak woda. Bądź wolny, przyjacielu”

 
 

9:00-9:45 Zdrowy kręgosłup ze stretchingiem
10:00-10:30 Zabawy na basenie dla dzieci 
10:30-11:00 Odwiedziny Notusia
11:00-13:00 Wycieczka z przewodnikiem do Parku Narodowego Bory Tucholskie 
11:00-15:00 Wiosenny kiermasz w SPA! To doskonały czas, aby zadbać o Twoją cerę i ciało. Poznaj nasze
holistyczne nowości i poczuj się dobrze. Twoja skóra odwdzięczy Ci się promiennym blaskiem, stanie się napięta
i zrelaksowana tak, jak tego chcesz. (* odbierz prezent do zakupionych kosmetyków)
18:00-18:30 Relaksacja metodą Shultza w Grocie solnej

 
 
 
 
 
 
 
 

WYMAGANA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA MIEJSC W RECEPCJI SPA - ZAPRASZAMY
Ilość miejsc ograniczona.

Hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym harmonogramie.


