
POGOŃ ZA WIELKANOCNYM ZAJĄCEM

TERMINY: 25-27.03.2022 | 1-3.04.2022 | 8-10.04.2022

PAKIET ZAWIERA

5 wybranych przez Ciebie zdjęć 
w formie cyfrowej i papierowej

galerię zdjęć online

dobrą zabawę ;)

SZCZEGÓŁY I ZAPISY NA SESJĘ ZDJĘCIOWĄ

tel.: +48 796 156 051
e-mail: florrencja@gmail.com
www.anetazimolag.com

Zieleń, kwiaty, magiczna wiosenna sceneria… 
Zatrzymaj chwile spędzone ze swoją rodziną 
na fotografiach wykonanych wśród pięknych, 
wielkanocnych dekoracji. Sesja zdjęciowa 
ww Pogoni za Wielkanocnym Zającem to nie 
tylko piękna pamiątka uwieczniająca emocje, 
ale również świetna zabawa i okazja do 
przeżycia wspólnej świątecznej przygody. 

MINI SESJE WIOSENNE RODZINNE WEEKENDY 

27.03.2022
03.04.2022
10.04.2022

CZAS TRWANIA SESJI - 30 MIN

KOSZT - 250 ZŁ

TERMINY POPOŁUDNIOWE:

Kiedy przyroda budzi się do życia, całą rodziną odwiedźcie wiosenną krainę pełną 
kwiatów i zieleniących się drzew. Poznajcie wielkanocne tradycje w zupełnie nowej 
odsłonie, zajrzyjcie do norki, w której mieszka Wielkanocny Zając i spotkajcie się z nim 

w bajecznej Mazurskiej Wiosce!



2 noclegi w pokojach z łazienkami

całodzienne wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego

bufet kawowy dostępny dla gości codziennie do godz. 19.00

dni pełne atrakcji dla dzieci i rodziców

wypożyczalnia gier planszowych

dni pełne atrakcji, a wszystko w wiosennej atmosferze Wielkanocy!

500 zł/osoba dorosła

360 zł/dziecko 3-16 lat

dzieci do 3 r. ż. - gratis

tel. 731-616-274

e-mail: wypoczynek@gwarek-travel.pl

CENA ZAWIERA

SZCZEGÓŁY I REZERWACJE

CENA

DZIEŃ 1
 przyjazd do ośrodka, przywitanie z Kurczakami
 kolacja
 

DZIEŃ 2
 śniadanie
               , czyli wyzwania Królowej Kier
                , czyli tunel pełen zagadkowych korytarzy
              – uratuj kury, zanim spadną z grzędy
                       , czyli warsztaty DIY dla rodziców
 obiad
                     , czyli rodzinne warsztaty wypiekania domowego chleba
             – daj się zaskoczyć iluzjom optycznym i wejdź w świat doświadczeń
              , a w nim figle w teatrze
 kolacja
                 oraz pokazem pieczenia tradycyjnego sękacza
         – zabawa na kolorowych dmuchańcach

DZIEŃ 3
 śniadanie
              , czyli jak komunikują się pszczoły
              – skarpetkowy zawrót głowy
                  , a w niej mnóstwo poukrywanych tajemnic!
              – pachnące świąteczne wypieki
 obiad
 wykwaterowanie i wyjazd

 
 
 GRA TERENOWA W POSZUKIWANIU ZŁOTEGO JAJA

 
 Z WIZYTĄ U KRÓLOWEJ
 NORKA ZAJĄCA
  KURCZAK W BUDOWIE 
 WIOSENNY BUKIET
 
 OD ZIARENKA DO BOCHENKA
 KRÓLIK Z KAPELUSZA 
 KURCZAK NA DACHU
 
  OGNISKO Z KIEŁBASKAMI 
 KICADEŁKO 

 
 CO W ULU PISZCZY
 BIELSZE NIE BĘDZIE  
 W ZACZAROWANEJ ZAGRODZIE
 KURCZAKI SŁODZIAKI 
  
 

WIOSENNY WEEKEND RODZINNY

PROGRAM ATRAKCJI POGOŃ W PIĘKNEJ GÓRZE!

Program weekendu rodzinnego jest ramowy. Kolejność atrakcji może ulec zmianie.


