AnimaCní
ˇ program
teenager
Pondělí
14:30 – 16:00
Vak na výlety
			

Malujeme vaky či tašky s vlastním designem.
Program je zpoplatněn – 80 Kč/ kus.

20:30 – 22:00 Mega Aktivity
			

Interaktivní večerní program inspirovaný
známou společenskou hrou.

Cohiba
(patro -1)
Kongresový
sál Morava I

Úterý
14:30 – 16:00

Závěsná dekorace

Vyrob si moderní závěsnou ozdobu do pokoje.

Cohiba (patro -1)

16:00 – 17:30
Graffiti
			
			
			
			
			
			

Zajímavý program pro všechny starší 10 let.
Čeká na vás práce se speciálními graffiti
fixami i samotné sprejování. Program
probíhá v Cohibě a garážích.
Poplatek za program je 50 Kč/osoba.
Zapisování na program probíhá na recepci
v Dětském světě.

Cohiba (patro -1)

18:00 – 19:00
Míchání drinků
		
pro děti
			
			
			

Proměňte se na chvíli v malé barmany
a připravte si ten nejlepší nealkoholický drink.
Cena programu je 100 Kč/ dítě.
Zapisování na program probíhá na recepci
v Dětském světě.

Mulda bar

20:30 – 22:00 Černé historky
			
			

Bojíš se rád? Máš rád napětí? Přicházíš
rád záhadám na kloub? Náš program je
přesně pro tebe!

Kongresový
sál Morava I

Středa
10:30
Vodní pólo
			
			
			

Zábavný program v bazénu určený pro
všechny plavce, kterým je více než 8 let.
Zapisování na program probíhá na recepci
v Dětském světě.

14:30 – 16:00
Tvoříme
		
s Big shotem
			

Vytvoř si s námi hezký bloček či přání
pomocí papírových šablon, razítek
a dalších pomůcek.

17:00
Rodinný turnaj
		
v prší
			
			
			
			

Baví tě karty a často ti chybí spoluhráči?
Ať už se zúčastníš jako jednotlivec či
s celou rodinou, zábava je jistá.
Předpokládaná doba turnaje je 1 hodina.
Registrace do turnaje probíhá do 16:00
na recepci v Dětském světě.

Mulda bar

20:30 – 22:00 Rodinný kvíz
			
			
			

Přijďte si zábavnou formou prověřit své
znalosti z historie, vědy, kultury a přírody.
Kvíz je určen především dospělým a dětem
starším 10 let.

Mulda bar

Sraz u wellness
recepce

Cohiba
(patro -1)

AnimaCní
ˇ program
teenager
Čtvrtek
14:30 – 15:00
Kruhový trénink
			
			
			

Pojďte si otestovat vaši fyzičku. Cvičení je
upraveno tak, aby bylo vhodné pro všechny
děti starší 8 let. Zapisování na cvičení
probíhá na recepci v Dětském světě.

14:30 – 16:00
Stolní lampička
			
			
			

Vytvoř si s námi lampičku s led svíčkou.
Pomocí vypichování špendlíkem vznikne
opravdu originální dílo.
Program je zpoplatněn – 30 Kč/kus.

Cohiba (patro -1)

Večerní výprava hotelem, na které zapojíme
jak hlavu, tak i trošku odvahy.

Sraz u Dětského
světa

20:30 – 22:00
		

Šifrovaná
za pokladem

Tělocvična

Pátek
14:30 – 16:00
Odznak na míru
			
			

Vyrob si s námi hezkou placku
s vlastním motivem.
Program je zpoplatněn – 50 Kč/kus

16:00 – 17:00
Florbal
			

Zasportuj si a seznam se s novými lidmi
při hodince florbalu.

20:30 – 22:00
		

Chcete být
milionářem

Zábavný program na motivy
stejnojmenného televizního pořadu.

Cohiba (patro -1)

Tělocvična
Kongresový
sál Morava I

Sobota
14:30 – 16:00
Originální trička
			

Malujeme trička pomocí šablon a razítek.
Program je zpoplatněn – 80 Kč/kus

20:30 – 22:00 Turnaj ve
		
stolním tenisu
			

Chvilka sportu s malou odměnou na závěr.
Zapisování na program probíhá na recepci
v Dětském světě do 20:00 hodin.

Cohiba (patro -1)
Tělocvična

Neděle
14:30 – 16:00

Stylová brož

Vytvoř si ozdobnou brož z filcu a korálků

16:00 – 17:30
Airbrush tetování
			

Přijďte se ozdobit pěkným tetováním, které
vám vydrží 5-7 dní. Cena tetování je 50 Kč.

20:30 – 22:00 Videostop
			
			

Užij si s námi pohodovou chvilku
při programu inspirovaném známým
televizním pořadem.

Cohiba (patro -1)
Patro -2
Kongresový
sál Morava I

Programy jsou určené teenagerům nad 11 let.
Bližší informace k programům na recepci v Dětském světě, v patře -2.

