
DOPROVODNÉ PROGRAMY 

Hrajeme si s vůněmi
Pondělí I 15:30 I Kongresový sál Morava IV 

Vaše děti se s pomocí obrázkových karet přenesou 

do světa fantazie. Spojením dětské čisté mysli 

a karet si vytvoří vůni na míru. Zkusí si s námi nejen 

tvorbu vůně, ale také masáž rukou a další aktivity.

Poplatek za program je 50 Kč. 

Zapisování na program probíhá na recepci 

v Dětském světě.

Vodní pólo
Středa I 10:30 I Sraz u wellness recepce 

Zábavný program v bazénu určený pro všechny 
plavce, kterým je více než 8 let.

Zapisování na program probíhá 
na recepci v Dětském světě.

Rodinný kvíz
Středa I 20:30 I Mulda bar (patro -1) 

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

Pyžámkové promítání
Středa I 20:30 I Kongresový sál Morava I

Kino, deka, popkorn… ideální zábava pro děti. 
Promítáme Tajný život mazlíčků 2 

Mini kurz líčení pro teenagery
Úterý I 17:30 - 18:30 I Kongresový sál Morava IV 

Je ti víc jak 11 let a zajímáš se o líčení a péči 
o svou pleť? Přijď si užít holčičí chvilku

Seznámení s péčí o pleť

Mini kurz líčení, který na sobě hned vyzkoušíš

Dozvíš se nové trendy v líčení

Rezervace na program nutná a to v Dětském světě. 

Maximální počet osob 10. Cena programu je 80 Kč.

Mini kurz líčení pro maminky
Úterý I 19:00 - 20:00 I Kongresový sál Morava IV 

Přijďte si odpočinout a užít si chvilku krásy 
určenou jen Vám.

Vyzkoušíte si péči o pleť i líčení 
s nezávislou kosmetickou poradkyní

Možnost nákupu kosmetiky za speciální cenu

Cena mini kurzu je 190 Kč. Rezervace nutná, v daný den 
v Dětském světě do 16 hodin. Max počet osob 6.

Rodinný turnaj v prší
Středa I 16:30 I Kongresový sál Morava I 

Máte rádi férové soutěžení?  Baví vás karty a často vám 
chybí spoluhráči? Či si chcete jen zpříjemnit středeční 
podvečer? Náš turnaj je určený právě vám. Ať už se 

zúčastníte 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. 

Graffiti
Úterý I 16:00 -17:30 I Cohiba (patro -1)

Zajímavý program pro všechny starší 10 let. Čeká 
na vás práce se speciálními graffiti fixami i samotné 
sprejování. První část programu probíhá v Cohibě, 

poté se přesuneme do garáží.

Poplatek za program je 50 Kč. 
Zapisování na program probíhá na recepci 

v Dětském světě.

Voňavá aromaterapie pro maminky
Pondělí I 17:00 I Kongresový sál Morava IV 

Dopřejte si v dnešním uspěchaném čase chvilku sami pro 

sebe. Seznámíte se s čakrovými kartami a za jejich pomo-

ci si umícháte vlastní vůni, namícháte si intuitivně čaj ze 

sušených bylinek a to vše u doušku teplého čaje a poslechu 

příjemné relaxační hudby. 

Poplatek za program je 100,-

Zapisování na program probíhá na recepci 

v Dětském světě.  



DOPROVODNÉ PROGRAMY 

Kruhový trénink
Čtvrtek I 14:30 - 15:00 I Tělocvična 

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. 

Airbrush tetování
Neděle I 16:00 - 17:30 I Patro -2 

Přijďte se ozdobit pěkným tetováním, které vám 
vydrží 5-7 dní.

Cena tetování je 50 Kč.

Zdobení kamínky
Čtvrtek I 16:00 - 17:30 I Patro -2

Nechte děti cítit se výjimečně. Pomocí trendy 
zdobení obličeje kamínky budou jen zářit. 

Cena zdobení je 80 Kč.
Rezervace na zdobení probíhá na recepci v Dětském světě.

Videostop
Neděle I 20:30 I Kongresový sál Morava I

Užijte si nedělní večer u zábavného programu na 
motivy známého televizního pořadu. Těšit se 

můžete na filmové, seriálové i pohádkové ukázky. 

Sáňkování s Mamutíkem
Sobota I 16:00 I Ski park Amálka

Vezměte sněžné stroje a užijte si kupu zábavy 
s naším maskotem. 

Sraz na sáňkování je ve ski parku Amálka. Šifrovaná za pokladem
Čtvrtek I 20:30 I Patro -2 

Večerní výprava hotelem, na které zapojíme 

jak hlavu, tak i trošku odvahy. 

Program je určen dětem starším 8 let. 
Turnaj ve stolním tenisu

Sobota I 20:30 I Tělocvična 

Chvilka sportu s malou odměnou na závěr.  

Zapisování na program probíhá na recepci 

v Dětském světě.

Chcete být milionářem
Pátek I 20:30 I Kongresový sál Morava I

Zábavný program na motivy stejnojmenného 

televizního pořadu. 

Program je určen dětem starším 8 let. 

Odznak na míru
Pátek I 14:30 - 16:00 I Cohiba (patro -1) 

Vyrobte si s námi hezkou placku s vlastním motivem, 
která ti může zdobit jak tričko, tak třeba batoh.

Cena jedné placky je 50 Kč. 

Florbal
Pátek I 16:00 - 17:00 I Tělocvična

Zasportujte si a seznamte se s novými lidmi 
při hodince florbalu. 

Lakování nehtů pro princezny
Sobota I 16:00 - 17:30 I Patro -2 

Nechte své holčičky proměnit se v princezny 
s krásnými barevnými nehtíky.

 Cena lakování je 70 Kč.
Rezervace lakování probíhá na recepci 

v Dětském světě.


