
 

 

 

 

 

ŠPORT MÁNIA 
Sobota, 11.1.2020 

 
10:00 – 11:00  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

10:30 – 12:00 Snowtubing** 

11:15 – 12:30  Spartakiáda (zábavné aktivity s animátormi) 

13:00 – 14:00  Čítanie rozprávky z rozprávkovej knižky 

14:15 – 15:15  Maľovanie na tvár  

14:30 – 16:00 Snowtubing** 

15:30 – 18:00 Pevnosť Betula  (zábavné aktivity s animátormi) 

18:15 – 18:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj 
veľkých 

18:30 - 20:00  Detská rozprávočka na dobrú noc  

      

 
* animačné aktivity sú v interiérovej hale Babylandu 

**aktivita prebieha v prípade priaznivého počasia (snehu) / 
 pre neubytovaných hostí spoplatnená 10 jázd / 10,-€ 

 
*** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu 



 

 

NÁMORNÍCI 
Nedeľa, 12.1.2020 

 

 

10:00 – 11:00  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

10:30 – 12:00 Snowtubing** 

11:15 – 12:30  Námornícka výprava (zábavné aktivity 
s animátormi) 

13:00 – 14:00  Čítanie rozprávky z rozprávkovej knižky 

14:15 – 15:15  Maľovanie na tvár  

14:30 – 16:00 Snowtubing** 

15:30 – 18:00 Pepek námorník a jeho dobrodružstvo   

(zábavné aktivity s animátormi) 

18:15 – 18:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj 
veľkých 

18:30 - 20:00  Detská rozprávočka na dobrú noc  

    (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

* animačné aktivity sú v interiérovej hale Babylandu 
**aktivita prebieha v prípade priaznivého počasia (snehu) / 

 pre neubytovaných hostí spoplatnená 10 jázd / 10,-€ 
 

*** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu 

 



 

 

PIRÁTI 
Sobota, 18.1.2020 

 

 

10:00 – 11:00  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár 

10:30 – 12:00  Snowtubing** 

11:15 – 12:30  Piráti v akcii (zábavné aktivity s animátormi) 

13:00 – 14:00  Čítanie rozprávky z rozprávkovej knižky 

14:15 – 15:15  Maľovanie na tvár  

14:30 – 16:00  Snowtubing** 

15:30 – 18:00  Pirátske dobrodružstvo 

(zábavné aktivity s animátormi) 

18:15 – 18:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj 
veľkých 

18:30 - 20:00   Detská rozprávočka na dobrú noc  

    (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

* animačné aktivity sú v interiérovej hale Babylandu 
**aktivita prebieha v prípade priaznivého počasia (snehu) / 

 pre neubytovaných hostí spoplatnená 10 jázd / 10,-€ 
 

*** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu 

 



 

 

 

ŠAŠOVIA 
Nedeľa, 19.1.2020 

 
10:00 – 11:00  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

10:30 – 12:00 Snowtubing** 

11:15 – 12:30  Šašovské bláznenie (zábavné aktivity 
s animátormi) 

13:00 – 14:00  Čítanie rozprávky z rozprávkovej knižky 

14:15 – 15:15  Maľovanie na tvár  

14:30 – 16:00 Snowtubing** 

15:30 – 18:00 Klaunove dobrodružstvo (zábavné aktivity 
s animátormi) 

18:15 – 18:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj 
veľkých 

18:30 - 20:00  Detská rozprávočka na dobrú noc  

    (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

* animačné aktivity sú v interiérovej hale Babylandu 
**aktivita prebieha v prípade priaznivého počasia (snehu) / 

 pre neubytovaných hostí spoplatnená 10 jázd / 10,-€ 
 

*** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu 



 

 

INDIÁNI 
Sobota, 25.1.2020 

 

 

 

10:00 – 11:00  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár  

10:30 – 12:00 Snowtubing** 

11:15 – 12:30  Apačovia útočia  (zábavné aktivity s animátormi) 

13:00 – 14:00  Čítanie rozprávky z rozprávkovej knižky 

14:15 – 15:15  Maľovanie na tvár  

14:30 – 16:00 Snowtubing** 

15:30 – 18:00 Dedina náčelníka Winnetou (zábavné aktivity 
s animátormi) 

18:15 – 18:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj 
veľkých 

18:30 - 20:00  Detská rozprávočka na dobrú noc  

    (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

* animačné aktivity sú v interiérovej hale Babylandu 
**aktivita prebieha v prípade priaznivého počasia (snehu) / 

 pre neubytovaných hostí spoplatnená 10 jázd / 10,-€ 
 

*** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu 

 



 

 

FARMÁRI A KOVBOJI 
Nedeľa, 26.1.2020 

 
10:00 – 11:00  Kreatívne dielničky a maľovanie na tvár 

10:30 – 12:00 Snowtubing**  

11:15 – 12:30  Woodyho farma (zábavné aktivity s animátormi) 

13:00 – 14:00  Čítanie rozprávky z rozprávkovej knižky 

14:15 – 15:15  Maľovanie na tvár  

14:30 – 16:00 Snowtubing** 

15:30 – 18:00 Farmár hľadá farmu (zábavné aktivity 
s animátormi) 

18:15 – 18:30  Diskotéka a škola tanca pre malých aj 
veľkých 

18:30 - 20:00  Detská rozprávočka na dobrú noc  

    (interiérová zábavná hala Babyland) 

 

* animačné aktivity sú v interiérovej hale Babylandu 
**aktivita prebieha v prípade priaznivého počasia (snehu) / 

 pre neubytovaných hostí spoplatnená 10 jázd / 10,-€ 
 

*** prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu 

 

 


