
podaruj

35 atrakcji, którymi zachwycisz dziecko
nie tylko na dzień dziecka

7 WOJEWÓDZTW
35 ATRAKCJI

21 MIEJSC NOCLEGOWYCH

OFERTY RODZINNYCH WAKACJ I
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województwo

maŁoPOLsKie

Park rozrywki dla całej rodziny w  Zatorze.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Zator

ENERGYLANDIA

www.energylandia.pl

2 3
4 5 6 7

Fantazyjnie ukształtowane formy skalne w  Ciężkowicach.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Ciężkowice

CIĘŻKOWICE SKAMIENIAŁE MIASTO

www.skamienialemiasto.pl

Makiety 7 najwyższych szczytów ziemi, historia himalaizmu, park
rozrywki w  Zawoi.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Zawoja

CENTRUM GÓRSKIE – KORONA ZIEMI

www.centrumgorskie.pl

http://www.energylandia.pl
http://www.skamienialemiasto.pl
http://www.centrumgorskie.pl
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WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Tomice

KAJAKI NA SKAWIE

www.kajaki-na-skawie.pl

Górska wyprawa połączona z  noclegiem w  schronisku.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Rabka Zdrój

SCHRONISKO MACIEJOWA

www.maciejowa.pl

Położona na najpiękniejszych,
naturalnych terenach Pogórza
Karpackiego. Idealnie nadaje
się na krótkie weekendowe
pobyty, rodzinny wypoczynek.
Zapewnia dużo relaksu na
łonie natury. W  ofercie
Bacówki znajduje się ciekawa
oferta rodzinnych wakacji 2016.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Iwkowa

BACÓWKA BIAŁY JELEŃ

www.bacowka.com.pl

http://www.kajaki-na-skawie.pl
http://www.maciejowa.pl
http://www.bacowka.com.pl
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Komfortowe, świetnie urządzone pokoje,
ekologiczna kuchnia oparta na tradycyjnych
recepturach i  gościnna atmosfera. Udogonie-
nia i   atrakcje dla dzieci: kolorowa sala zabaw
maluchów, multimedialna sala zabaw star-
szaków, bogaty program animacji w  okresie
sezonu letniego raz zimowego, otwarty basen
z  podgrzewaną wodą, brodzik dla maluchów
z  podgrzewaną wodą, piaskownica, foremki

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Tylicz

VILLA ŹRÓDŁO

www.villazrodlo.pl

i   zabawki, huśtawki, plac zabaw z  małpim gajem i  zjeżdżalniami, plac
zabaw dla maluchów z  dużymi plastikowymi zabawkami, trampolina,
dostęp do górskiego potoku.

Gospodarstwo agroturystyczne położone
w  przepięknej krainie Beskidu Niskiego u  stóp
góry Lackowej. Gospodarstwo mieści się
na  ekologicznych łąkach, przy rzadko
uczęszczanej drodze łączącej 2 wsie – Izby
i  Banicę. Udogodnienia i   atrakcje dla dzieci:
plac zabaw, domek dla krasnoludków, ogród
otoczony wąwozem z  okresowo wysycha-
jącym strumyczkiem, leżaki, klocki, zabawki,

DOM NA ŁĄKACH

zjeżdżalni Izbie bawialnej. Jest też sporo książeczek dla dzieci. Dzieci mogą
również oglądać filmy na  dużym ekranie (na wyposażeniu jest projektor
multimedialny) i   ciekawa kolekcja bajek i  filmów dla dzieci.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Uście Gorlickie www.izby.com.pl

http://www.villazrodlo.pl
http://www.izby.com.pl
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województwo

śWięTOkRzYsKIe

Centrum nauki, które popularyzuje nowoczesną naukę przez zabawę.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Chęciny

CENTRUM NAUKI LEONARDO DA VINCI

www.cndavinci.pl

1 3
4 5 6 7

Centrum gdzie poprzez zabawę dzieci się uczą.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Pacanów

EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI

www.stolica-bajek.pl

Jedna z  najpiękniejszych jaskiń w  Polsce.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Chęciny

JASKINIA RAJ

www.jaskiniaraj.pl

http://www.cndavinci.pl
http://www.stolica-bajek.pl
http://www.jaskiniaraj.pl
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WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Kurozwęki www.kurozweki.com

Plac zabaw, tory przeszkód, stanowiska łucznicze, platforma pogrzebowa
Indian, szałas potu, mini zoo, namioty Tipi .

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Iwaniska

WIOSKA INDIAŃSKA "BONANZA"

www.indianieswietokrzyskie.pl

ZESPÓŁ PAŁACOWY I  HODOWLA BIZONÓW
Pałac, park, hotel , zagroda bizonów, mini zoo, stadnina koni arabskich,
labirynt z  kukurydzy.

To całoroczne domki drewniane z  sauną
i  kominkiem. Ponad 2 hektary zielonego
ogrodzonego terenu (częściowo objętego
Internetem bezprzewodowym), duży
i  bez-pieczny plac zabaw z  górą piachu,
Chatkę Carownicy, basen ogrodowy
(w  lecie), altankę, stoły i  ławy ogrodowe,
miejsca na ognisko, gril le przenośne,

SIEDLISKO CAROVNICA

boisko do plażowej piłki siatkowej oraz badmintona, powierzchnię do

http://www.kurozweki.com
http://www.indianieswietokrzyskie.pl
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WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Lechów www.carownica.pl

Komfortowe i  przyjazne pokoje,
wyśmienite i  zdrowe jedzenie oraz
cała moc atrakcji i   udogodnień dla
starszych i  młodszych. Kącik zabaw,
SPA dla rodzin z  brodzikiem dla
dzieci, wodną parasolką i  mnóstwem
zabawek idealnych do basenu. Na
życzenie: łóżeczka z  pościelą i   kocy-

HOTEL FAJKIER

kiem, dodatkowe poduszki, przewijak, czajnik lub udostępnienie wrzątku,
plastikowe naczynia i   sztućce, kubek niekapek, wanienka, mata
antypoślizgowa, zaślepki zabezpieczające kontakty.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Lgota Murowana www.hotelfajkier.pl

PYTLÓWKA
Spokojna wieś, piękne widoki,
obszerny dom. Dużo natury, możl i-
wość obcowania ze zwierzętami,
warsztaty edukacyjne, plac zabaw,
Klub dla dzieci, zabawki, gry plan-
szowe, fotel iki do karmienia (jadalnia
i   salon w  drewnianym domku),

malowania kredą oraz gotową do lotu 13-metrową miotłę Carownicy. Dla
maluszków łóżeczko z  kolorową pościelą, przewijak, wanienkę, krzesełko
do karmienia oraz neonowe światełko nocne. Dla trochę starszych gry
zręcznościowe i  planszowe, zabawki w  bawialni i   na placu zabaw oraz
zieloną lub białą (w  zależności od pory roku) przestrzeń do brykania.

http://www.carownica.pl
http://www.hotelfajkier.pl
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WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Tarczek Górny www.pytlowka.pl

województwo

mazOwieCkiE

FARMA ILUZJI

1 2
4 5 6 7

Park edukacji i   rozrywki (Latająca Chata Tajemnic, Muzeum Iluzji, Tunel
Zapomnienia, Gorobowiec Faraona, Labirynt Luster, Pokój Amesa,
Zakręcony Domek, Tajemnicza Kopalnia, Bajkowy Pałac Cieni, Rezerwat
Dzikich Smoków).

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Mościska www.farmailuzji.pl

możl iwość wypożyczenia rowerów, fotel ików dla dzieci i   przyczepki oraz
wiele innych atrakcji.

http://www.pytlowka.pl
http://www.farmailuzji.pl
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Największe centrum nauki w  Polsce. W  centrum możemy poznawać
prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na
interaktywnych wystawach.

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Warszawa www.kopernik.org.pl

Park edukacji i   rozrywki. 25 rzeźb owadów oraz tyle samo gigantycznych
bakterii i   wirusów znacznie większych od oryginałów.

MIKROKOSMOS

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Ujazd www.mikrokosmos.edu.pl

Punkt widokowy, wycieczki z  przewodnikiem, oceanarium prehistoryczne
3D, kartingowy narodowy, oraz wiele innych atrakcji, które należy
sprawdzać na bieżącą.

STADION NARODOWY

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Warszawa www.pgenarodowy.pl

TUNEL AERODYNAMICZNY

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Mory www.flyspot.com

Najlepszy na świecie symulator swobodnego spadania, tutaj grawitacja nie
istnieje! Ten tunel pozwala na pełne doznanie przyjemności swobodnego
unoszenia się w  powietrzu.

http://www.kopernik.org.pl
http://www.mikrokosmos.edu.pl
http://www.pgenarodowy.pl
http://www.flyspot.com
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Nowy i  stosunkowo niedrogi
hostel. W  samym centrum War-
szawy. Większość pokoi z  łazien-
kami. Nocleg ze śniadaniem.
Dużo udogodnień dla rodzin
(wspólna kuchnia, ręczniki, deska
do prasowania, suszarki).

PLANET HOSTEL

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Warszawa www.planethostel.pl

Luksusowy hotel w  Serocku.
Oferujący mnóstwo atrakcji
i   pakietów dla rodzin z  dziećmi:
Centrum Kreatywnej Zabawy,
Kido SPA, Kiddos Weekend, Plac
Zabaw, Nauka Pływania. Na
życzenie rodziców dostępne są

HOTEL WARSZAWIANKA

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Serock www.warszawianka.pl

nieodpłatnie różne akcesoria potrzebne do opieki nad dziećmi.

http://www.planethostel.pl
http://www.warszawianka.pl
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Hotel posiada pokoje rodzinne
i   łóżeczka dziecinne na życzenie.
Dogodna lokal izacja, niedroga
propozycja. Czysto, wygodnie,
niedrogo. Bufetowe, obfite
śniadanie.

IBIS HOTEL STARE MIASTO

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Warszawa www.ibis.com/pl

województwo

luBeLSKie

ZOOM NATURY

1 2 3
5 6 7

Przepiękny Park rekreacyjny w  Janowie Lubelskim, przepiękna,
piaszczysta, powydmowa plaża ciągnąca się na przestrzeni 500

http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-town/index.shtml
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metrów, plac pozytywnej energii , pasaże spacerowe z  fontannami,
ścieżki rowerowe, siłownie zewnętrzne, Park Linowy.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Janów Lubelski www.zoomnatury.pl

To pierwszy w  Polsce ogród sensoryczny zbudowany w  oparciu
o  oryginalną historię.

MAGICZNE OGRODY

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Trzcianki www.magiczneogrody.com

Park Edukacji i   Rozrywki. Miejsce do aktywnej zabawy, wypoczynku,
a  nawet swobodnego piknikowania.

FARMA ILUZJI

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Mościska www.farmailuzji.pl

Zgromadzone eksponaty można nie tylko oglądać, ale również  osobiście
próbować jazdy na nich.

MUZEUM NIETYPOWYCH ROWERÓW

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Mościska www.muzeumrowerow.pl

Zabytkowa kopalnia kredy stanowiąca unikatową pozostałość górnictwa
kredowego w  Europie.

CHEŁMSKIE PODZIEMIA KREDOWE -DUCH BIELUCH

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Chełm www.podziemiakredowe.pl

http://www.zoomnatury.pl
http://www.magiczneogrody.com
http://www.farmailuzji.pl
http://www.muzeumrowerow.pl
http://www.podziemiakredowe.pl
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Niezwykle klimatyczne
noclegi w  sielskiej
atmosferze. Mnóstwo
udogodnień dla rodzin.
Dla dzieci między
innymi: pokój zabaw,
bibl ioteka, bilard, cym-
bergaj, dart, szachy,
DVD z  bajkami, ele-

ŁUBINOWE WZGÓRZE

ktroniczne maty, Zaczarowany Less czyli Wioska Wąwitów – miejsce
zabawy dla starszych dzieci, z  ukrytymi domkami, których odszukanie
stanowi element gry terenowej, Półwąwóz – ogród dla najmłodszych
dzieci; zbieranie darów natury, gotowanie, sklep, teatrzyk, przechodzenie,
zaglądanie, wspinanie, zjeżdżalnie, ćwiczenie równowagi, bieganie,
rysowanie kredą, oczko kąpielowe, disc golf, hamak, trampolina, boisko
do gry w  bocce/boule, sprzęt do badmintona, boisko do siatkówki,
latawce.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Łąki www.lubinowe.pl

Ośrodek jest utrzymany w  stylu vintage. Niewątpliwym atutem naszego
ośrodka jest moc atrakcji, dostęp do licznych tradycyjnych, wiejskich

SAMI SWOI - WAKACJE NA ŁONIE NATURY

http://www.lubinowe.pl
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WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Bubel Łukowiska www.noclegi.janów.com.pl

produktów, oraz bliskość dzikiej fauny
i  flory i  niesamowite widoki. W  ośrodku
znajduje się świetl ica (50m2). Teren jest
ogrodzony, zadrzewiony. Jest plac zabaw
dla dzieci, a   obok niego ławki dla rodziców.
Przy ośrodku znajduje się basen odkryty,
o  maksymalnej głębokości 1 ,35  m. Na
miejscu są też kuce, konie i  kozy. Ośrodek
posiada własny park gril lowy.

Komfortowe i  niedrogie apartamenty i  pokoje w  Nałęczowie. Dostęp do
pełno wyposażonej kuchni, przestronny salon oraz taras z  widokiem na
piękny ogród. Z  dala od zgiełku i  miastowych hałasów.

U  CHERUBINÓW

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Sadurki www.ucherubinow.pl

http://www.noclegi.janow.com.pl
http://www.ucherubinow.pl
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województwo

doLNOśląSkie

Niesamowita podróż w  głąb ziemi. Podziemny wodospad, Trasa
Turystyczna i  wiele atrakcji.awę.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Złoty Stok

KOPALNIA ZŁOTA

www.kopalniazlota.pl

Błędne Skały to labirynt szczel in i   zaułków, niekiedy niezwykle
wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej
wysokości. Wiele skał ma własne nazwy np.: "Skalne Siodło",
"Kurza Stopka".

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
pomiędzy Karłowem
i  Kudową-Zdrój

SKALNE LABIRYNTY "BŁĘDNE SKAŁY"

www.ziemiaklodzka.pl/bledne-skaly...

1 2 3 4 6 7

http://www.kopalniazlota.pl
http://www.ziemiaklodzka.pl/bledne-skaly-labirynty


17

Jedźmy

dalej!

Afrykarium znajduje się we wrocławskim zoo to jedyne na świecie
tematyczne oceanarium poświęcone wyłącznie faunie Afryki.

AFRYKARIUM

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Wrocław www.afrykarium.com.pl

To centrum wiedzy na temat wody.

HYDROPOLIS

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Wrocław www.hydropolis.pl

Prezentuje najważniejsze i  najpiękniejsze zabytki Dolnego Śląska.

PARK MINIATUR ZABYTKÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Kowary www.park-miniatur.com

Unikalne położenie, wiele atrakcji, komfortowe pokoje, dużo udogodnień
dla dzieci i   rodziców. Do dyspozycji najmłodszych jest: „Kącik Małego
Artysty”, są tu kolorowanki i   szablony do malowania, kredki, farby,
wyklejanki, bibuła itp., zabawki dla najmłodszych –  m.in. pluszaki, klocki

HOTEL CONDORDIA

http://www.afrykarium.com.pl
http://www.hydropolis.pl
http://www.park-miniatur.com
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duplo i  drewniane, kręgle,
samochodzik, instrumenty, mała
kuchnia, odtwarzacz DVD z  baj-
kami, gry planszowe, puzzle,
tablice do rysowania, namiot,
wózek dla lalek, tor wyścigowy,
basen z  piłkami, piłka do
skakania, worek treningowy. Dla

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Zachełmie www.hotelconcordia.pl

Dzieci starszych, żądnych adrenaliny i  współzawodnictwa mamy
przygotowane  m.in. piłkarzyki, darty, ping-pong, oraz konsolę X-box
z  l icznymi grami.

W  dawnej Strażnicy Granicznej,
skrytej w  leśnym zakątku można
odetchnąć od miejskiego zgiełku,
znajdują się nowoczesne i  dobrze
wyposażone Apartamenty. Do
dyspozycji gości są: ogród, hama-
ki, leżaki, plac zabaw, boisko do
gry w  siatkówkę, bibl ioteka, pokój
gier, bawialnia.

LEŚNE APARTAMENTY

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Zieleniec www.lesneapartamenty.pl

Komfortowe i  niedrogie noclegi w  samym centrum Wrocławia, zaledwie 5
minut spacerkiem do zabytkowego Rynku. Wszystkie pokoje posiadają

ROYAL HOSTEL

http://www.hotelconcordia.pl
http://www.lesneapartamenty.pl
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WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Wrocław www.royalhostel.pl

łazienki. Do dyspozycji gości jest
ogólnodostępny dzienny pokój,
w  którym można odpocząć na
kanapie, przeczytać codzienną
prasę, obejrzeć ulubiony film,
wiadomości czy wydarzenia
sportowe, wyposażony jest on
w  TV kablową i  DVD. Dodatkowo:

ogólnodostępny, w  pełni wyposażony aneks kuchenny, możliwość
wykupienia dodatkowych śniadań, obiadów i  kolacji, darmowa kawa
i  herbata, pościel oraz ręczniki w  cenie noclegu.

województwo

wIElkoPoLSkie

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE

1 2 3
54 7

Stanowisko archeologiczne w  Biskupinie. Zobaczmy tutaj nie tylko

http://www.royalhostel.pl
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rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ul ic czy budynków
mieszkalnych, ale zwiedzimy również ciekawe muzeum.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Biskupin www.biskupin.pl

Jedyne tego typu muzeum w  Polsce i  jednym z  niel icznych w  Europie.
Zabytkowe instrumentów z  różnych epok.

MUZEUM INSTRUMENTÓW

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Poznań www.mnp.art.pl/oddzialy/...

Jedyne takie miejsce gdzie można obejrzeć warsztaty, maszyny
i  urządzenia oraz inne obiekty zaplecza technicznego służące utrzymaniu
i  naprawie parowozów. Jest nadal czynną lokomotywownią.

PAROWOZOWNIA

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Wolsztyn www.parowozowniawolsztyn.pl

Atrakcje turystyczne dla dzieci i   dorosłych. Najlepszy sposób na relaks,
zabawę i  spędzanie wolnego czasu! Setki zwierząt i   atrakcji.

ZOO

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Poznań www.zoo.poznan.pl

Jej malownicza trasa biegnie wzdłuż Jeziora Maltańskiego. Podczas
podróży można podziwiać różne ciekawe obiekty.

MALTANKA – POZNAŃSKA KOLEJKA PARKOWA

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Poznań www.mpk.poznan.pl/...

http://www.biskupin.pl
http://www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-instrumentow-muzycznych
http://www.parowozowniawolsztyn.pl
http://www.zoo.poznan.pl
http://www.mpk.poznan.pl/turystyka/maltanka
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Jedźmy

dalej!

Niedrogi, schludny hotel. Ibis to bez
wątpienia również obiekt przyjazny
rodzinom z  dziećmi, o  czym
świadczą oferowane w  Ibis Poznań
Centrum bardzo przystępne ceny.
W  hotelu są pokoje rodzinne.

IBIS POZNAŃ CENTRUM

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Poznań www.ibis.com/pl/hotel-3110-ibis...

Oto hotel przyjazny rodzinie.
Wyposażenie pokoi oraz liczne
udogodnienia na terenie obiektu
zostały stworzone z  myślą o  kom-
forcie dla całej rodziny. W  okresie
letnim na plaży są animacje
i  konkursy z  nagrodami dla dzieci.

HOTEL SUŁKOWSKI

Dużo udogodnień dla dzieci  m.in.: łóżeczko, poduszki, koce, podgrzewacz
do butelek, plastikowe naczynia i   sztućce, wanienkę do kąpiel i dziecka,
dodatkowe ręczniki oraz wiele innych.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Włoszakowice www.hotelsulkowski.pl

http://www.ibis.com/pl/hotel-3110-ibis-poznan-centrum/index.shtml
http://www.hotelsulkowski.pl
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Jedźmy

dalej!

Z  dala od zgiełku i  hałasu. Miejsce
położone na niezwykle malowni-
czych nadwarciańskich łąkach,
zagubione wśród lasów Żerkowsko
-Czeszewskiego Parku Krajobrazo-
wego. Oaza spokoju... Specjalnie dla
dzieci organizowane są weekendy

FOLWARK KONNY HERMANÓW

i   wakacje w  siodle, zarówno latem, jak i  zimą. Szkoły zapraszamy na
zielone lekcje w  plenerze. Na terenie Folwarku jest: plac zabaw, boisko do
piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Nowe Miasto Nad Wartą www.hermanow.pl

województwo

poMOrsK ie

CENTRUM EDUKACJI I  PROMOCJI REGIONU

1 2 3
54

6

Statua Świętowida Kaszubskiego, Bunkier Gryfa Pomorskiego, Dom
Harcerza, Najdłuższa deska świata, Dom do góry nogami, Największy

http://www.hermanow.pl
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Jedźmy

dalej!

fortepian świata, Stół Nobl isty oraz wiele innych wyjątkowych atrakcji .

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Szymbark www.cepr.pl

Foki bałtyckie, historia, wiadomości, codzienny pokaz karmienia fok.

FOKARIUM STACJA MORSKA

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Hel www.fokarium.com

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i   Międzynarodowego Szlaku Burszty-
nowego z  okresu wpływów rzymskich w  Pruszczu Gdańskim, wyjątkowy
produkt turystyczno-archeologicznym.

BAŁTYCKI PARK KULTUROWY FAKTORIA

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Pruszcz Gdański www.faktoria-pruszcz.pl

To między innymi interaktywne wystawy, ponad 1000 zdjęć i  filmów,
symulatory i  gry komputerowe.

OŚRODEK KULTURY MORSKIEJ

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Gdańsk www.nmm.pl/osrodek-kultury...

Wyjątkowe miejsce gdzie można zobaczyć: niezwykłe gatunki ryb, płazów
i  gadów pochodzących z  różnych rejonów świata, np. z  Afryki, Ameryki
Północnej czy północy naszego kontynentu.

AKWARIUM GDYŃSKIE

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Gdańsk www.akwarium.gdynia.pl

http://www.cepr.pl
http://www.fokarium.pl
http://www.faktoria-pruszcz.pl
http://www.nmm.pl/osrodek-kultury-morskiej
http://www.akwarium.gdynia.pl
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Jedźmy

dalej!

Położony jest w  spokojnym
otoczeniu, w  nadmorskiej części
Gdańska. Dla dzieci jest między
innymi: kącik zabaw przy
hotelowej restauracji wyposa-
żony w  zabawki, gry, stolik
z  krzesełkami, kolorowanki,
odtwarzacz DVD z  bajkami, mini

HOTEL BARTAN

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Gdańsk www.hotelbartan.pl

Obiekt wyłącznie dla rodzin
z  dziećmi. Noclegi w  niepowta-
rzalnym, boutikowym miejscu,
funkcjonalność wyposażenia stwo-
rzonego dla wypoczynku rodzin-
nego oraz piękno otoczenia. Dla
dzieci między innymi: duża sala

LACHS’ APARTMENTS

plac zabaw w  hotelowym ogrodzie z  trampoliną (maj - wrzesień), gry
planszowe do wypożyczenia na recepcji, Królik "Tuptuś" - królik
miniaturka, pupil hotelu, którym dzieci mogą się opiekować, bilard
i  piłkarzyki.

http://www.hotelbartan.pl
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Jedźmy

dalej!

zabaw na parterze, na każdym piętrze kąciki zabaw dla najmłodszych,
gdzie jest mnóstwo zabawek, gier, maskotek i  książeczek. Na terenie
obiektu dzieci mogą korzystać z  wielu zjeżdżalni, trampoliny, przeplotni,
huśtawek i  innych zabawek do znakomitej zabawy.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Jastrzębia Góra www.lachs.gda.pl

APARTAMENTY JOASIA

Bardzo dobrze wyposażone, komfortowe apartamenty, tylko 10  m od
plaży, w  niewielkiej odległości do wielu atrakcji.

WIĘCEJ INFORMACJI:GDZIE?
Sopot www.joasia.com.pl

http://www.lachs.gda.pl
http://www.joasia.com.pl
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wycieczka do: Certaldo, San Gimignano, Castelfiorentno, regionu Chiatni*,
degustacja wina w  jednej okol icznych winnic,
wieczorna impreza taneczna przy włoskiej muzyce,
wizyta w  rodzinnej fabryce gdzie produkuje się makaron , a   w  tej miejscowości
produkuje się najlepsze w  Europie lody :-P,
wizyta w  niewielkiej fabryce gdzie produkuje się oliwę z  oliwek,
możl iwość relaksu , odpoczynku (do dyspozycji leżaki, basen, gaj ol iwny i   winnica).

PLAN DLA RODZICÓW:

Wyobraź sobie duży dom na wzgórzu otoczonym winnicą i  gajem oliwnym. Dzień, który
zaczynasz głębokim oddechem i  spacerem wśród oliwnego gaju. Poranek w  ogrodzie gdzie
będziemy jadal i śniadania. Orzeźwiająca kąpiel w  basenie. Smak świeżego chleba z  ol iwą,
pastą z  suszonych pomidorów i  winem przyniesionym od naszych gospodarzy.
Zastanawiasz się gdzie w  tym czasie są Twoje pociechy? Bawią się razem z  rówieśnikami
pod okiem wykwalifikowanych opiekunów. Zabawa, zajęcia, tańce i   hulańce! Twoje dzieci
zapewne się nie nudzą, a   Ty możesz znaleźć chwilę dla siebie.

RODZINNA TOSKANIA
termin: 22.06.2018 - 30/01.07.2018

codzienne pobudzające wyobraźnię zajęcia artystyczne,
gry i   zabawy ogólnorozwojowe, zajęcia taneczne,
wieczorne czytanie bajek,
"WAKACYJNE PRZEDSZKOLE" - na miejscu w  naszej agroturystyce, codziennie od
godziny 10.00 do 16.00, opiekę zapewni 2 wykwal ifikowanych opiekunów, podczas
tych godzin zapewnimy dzieciom jeden posiłek oraz napoje.

PLAN DLA DZIECI:

CENA - PROMOCJA:
osoba dorosła 2640 zł, dziecko powyżej 2 roku życia (l iczy się rok urodzenia) 1390 zł

przy zapisie do dnia 28.03.2018r.

TUTAJ!Szczegółowa oferta znajduje się!!

http://www.lemonandlime.pl/rodzinna-toskania/
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codziennie inne zajęcia (artystyczne, sportowe,
kul inarne) ,
integracja,
zabawa z  klaunem.

Korzystanie z  zasobów ośrodka:

spływ pontonem,

gril lowanie,
wieczorne kino pod gołym niebiem ,
integracja,
piknik,
wycieczka na Jaworzynę, basen, quest,
wycieczka z  przewodnikiem po Muszynie.

codzienne poranne zajęcia ruchowe (pilates,
streaching) ,
relaks i   wypoczynek w  ogrodzie,
40-minutowy masaż dla każdego z  rodziców,
korzystanie z  ogrodu oraz terenu wokół ośrodka,
relaks i   opoczynek podczas gdy dzieci są pod
opieką animatorów (codziennie od 10.00 - 16.00).

spływ pontonem,
gril lowanie,
wieczorne kino pod gołym niebem,
integracja,
piknik,
wycieczka na Jaworzynę, basen, quest,
wycieczka z  przewodnikiem po Krynicy.

DLA DZIECI:

WAKACJE Z  PRZYGODĄ!
RODZINNE WAKACJE W  KRYNICY GÓRSKIEJ
termin: 21.07.2018-28.07.2018

CENA - PROMOCJA:
1390 zł osoba dorosła, 1190 zł dziecko
(przy zapisie do 28.03.2018)

RODZINNIE:

Zapraszam na rodzinne wakacje, podczas których
dzieci zintegrują się z  rówieśnikami, odbędą szereg

niezapomnianych aktywności, będą się świetnie
bawiły, podczas gdy rodzice znajdą czas na relaks,

odpoczynek. Błogie lenistwo i  aktywny wypoczynek,
razem z  dziećmi i   osobno. Niezwykłe miejsce
w  Krynicy Górskiej! Miejsce gdzie dla Ciebie i   dla
Twojego dziecka znajdzie się mnóstwo atrakcji.
Codzienne zajęcia dla zajęcia dla Twojej pociechy.
Dużo świetnej zabawy i  niezwykłej przygody.
Ty relaksujesz się podczas porannych zajęć,
odpoczywasz, czytasz zaległą książkę, pijesz poranną kawę w  ogrodzie. Razem z  pociechami
weźmiesz udział w  zajęciach, które dla Was przygotowaliśmy. A  może wspólnie wybierzecie się
nad strumyk czy na spacer do lasu? Brzmi trochę nieprawdopodobnie?
Zobacz jaką ofertę przygotowaliśmy dla Waszej rodziny! Oferta dla dwojga, trojga, czworga... :)
Na wyjazd zapraszamy również rodziny mieszkające poza granicami naszego kraju!

Kameralna grupa!

Extra
,

jedziemy?
!

DLA RODZICÓW:

TUTAJ!Szczegółowa oferta znajduje się!!

http://www.lemonandlime.pl/rodzinne-wakacje-z-przygoda/
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INTEGRATION & FUN
SPORT & ADVENTURE
DO IT YOURSELF
TRIP & TRAVEL

WATER & ADVENTURE
CHALLENGE & FUN
FASION & MUSIC & SHOW

KAŻDY DZIEŃ INNE ATRAKCJE:

Z  NAMI NUDA
SIĘ NIE UDA -
MOJE PIERWSZE
KOLONIE
TERMIN: 11-18.08.2018
MOJE PIERWSZE KOLONIE W  ZAWOI

Codzienna możl iwość korzystania z  basenu, jacuzzi i   boiska. Wieczorne seanse
fi lmowe. Gry i   zabawy integracyjne. Zgadywanki i   quizy.

Dużo dobrej zabawy, wiele atrakcji, fachowa opieka. Z  myślą o  najmłodszych
przygotowal iśmy atrakcyjny wyjazd dla tych dzieci, które pierwszy raz wyjadą na

wakacje bez rodziców. Podczas wyjazdu będziemy zwracać szczególną uwagę, aby była
bardzo przyjazna atmosfera, dobre relacje i   fantastyczna zabawa. Zależy nam, aby Twoja
pociecha czuła się z  nami jak najlepiej . Pierwsze wakacje pozostawią dużo dobrych
wspomnień i   znajomości. Nie będzie czasu na nudę.

Wycieczki, gry i   zabawy dostarczą dużo pozytywnych emocji . Wykfal ifikowana kadra będzie
dbała o  wszystkie potrzeby swoich podopiecznych. A  jeśl i pogoda nie będzie nam sprzyjała,
na pewno zaoferujemy inne równie atrakcyjne zajęcia. Dobry czas, dobre relacje, wspaniała
opieka i   dobra zabawa, tak będzie podczas naszych kolonii . Zapraszamy wszystkie dzieci

w  wieku od 6 do 11 lat. Z  nami Twoje dziecko pokocha podróże, wyprawy, zagadki i   nawiąże
wiele dobrych, nowych znajomości.

CENA - PROMOCJA:
1380 zł – kolonie bez warsztatów językowych, 1530 zł – kolonie z  warsztatami językowymi

DODATKOWE ATRAKCJE:

CODZIENNE ATRAKCJE:

TUTAJ!Szczegółowa oferta znajduje się!!

http://www.lemonandlime.pl/moje-pierwsze-kolonie-z-nami-nuda-sie-nie-uda/
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