DOPROVODNÉ PROGRAMY
Turnaj ve fotbálku
Pondělí I 15:30 I Venkovní hřiště
Přijďte si zahrát a třeba i něco vyhrát. Naše fotbalová
liga je amatérská a těšíme se na všechny
sportovní nadšence.
Zápis na program probíhá do pondělních
12:00 hodin v Dětském světě

Malování hrnečků
Úterý I 17:00 – 18:00 I Cohiba (patro – 1)
Namalujte si hrneček s vlastním
originálním vzorem.

Saunový ceremoniál pro děti
Sobota I 11:00 – 12:00 I Sraz u wellness recepce

ky
Saunový ceremoniál pod vedením víly Mateřídouš
e
přines
ie
či včelky Andělky s prvky muzikoterap
nevšední zážitek všem malým hostům.
ém
Zapisování na program probíhá na recepci v Dětsk
světě do sobotních 12:00 hodin.

Na medové stezce
Sobota I 14:00 I Sraz u Dětského světa
Přeneste se s námi do světa včelařství a medu. Vydáme se
k našim úlům, kde se oblékneme do včelařských obleků,
podíváme se jak, to v úlu vypadá a popovídáme si o životě včel.
Zapisování na program probíhá na recepci v Dětském světě do
sobotních 12:00 hodin.

Cena hrnečku je 50 Kč.

Airbrush tetování
Středa I 17:00 I Patro -2
Tetování dle vašeho výběru, které vydrží 5-7 dní.

Airbrush tetování
Sobota I 16:00 I Patro -2
Tetování dle vašeho výběru, které vydrží 5-7 dní.

Cena tetování je 50 Kč.

Cena tetování je 50 Kč.

Lakování nehtů pro princezny

Zahrádka víly Mateřídoušky

Čtvrtek I 18:00 – 19:00 I Patro -2

Neděle I 15:00 I Sraz u Dětského světa

Dopřejte vašim malým princeznám chvilku, kdy se
můžou proměnit v dospělé slečny.

Seznamte se s naší vílou, která vás provede svým
královstvím. Dozvíte se spoustu informací ze světa bylinek,
připavíte si mateřídouškový sirup a ochutnáte domácí máslo.

Cena lakování je 70 Kč.
Zapisování na lakování probíhá na recepci
v Dětském světě do čtvrtečních 15:00 hodin.

Malování triček
Pátek I 19:30 – 20:30 I Sraz u Dětského světa
Ozdobte si tričko pomocí sprejů, barev
a různých šablon
Cohiba (patro -1). Cena trička je 80 Kč.

Zapisování na program probíhá na recepci v Dětském
světě do nedělních 12:00 hodin.

Lakování nehtů pro princezny
Neděle I 18:00 – 19:00 I Patro -2
Dopřejte vašim malým princeznám chvilku, kdy se
můžou proměnit v dospělé slečny.
Cena lakování je 70 Kč. Zapisování na lakování probíhá na
recepci v Dětském světě do nedělních 15:00 hodin.

Další tipy od Mamutíka:
RC MODELY k zapůjčení
HOTELOVÁ HRA
venkovní rozšíření

SOUKROMÉ HLÍDÁNÍ
Máte děti, které jsou nahlídání v koutku ještě
malé? Chcete si večer zajít sami na drink?
Jsme tu pro vás. Prosíme o rezervaci
nejméně den předem.

PLETENÍ COPŮ s kanekalonem
MAMUTÍKOVO PÍSKOVÁNÍ
k zakoupení a tvoření kdykoli během dne

