
• Kocka-Móka

• Erdei jóga kaland

Gyereknek lenni jó! 
Játékos építő napokra várjuk a Ceglédre érkező családokat. 
Ebben az időszakban egy külön játszószobát rendezünk be.
Építsünk, várat, vasutat, babaházat, kalózhajót, egyedi tervezésű 
házakat, járműveket!
Nem fogunk csalódást okozni, szállodánkban óriási készletek 
találhatóak, így az őszi szünet idején változatos építési lehetőségekkel 
készülünk, hogy mindenki kibontakoztathassa a kreativitását.

Erdei jóga kaland foglalkozás várja az ovisokat és az iskolás gyerekeket 
a tornateremben.
Egy olyan különleges történet, amely elrepíti a résztvevőket 
jógaországba, ahol izgalmas kihívások várnak rájuk. A mese főszereplője 
újabb és újabb izgalmas kihívásokkal találja szembe magát, amiket úgy 
tud teljesíteni, ha elvégzi az adott jóga gyakorlatot.
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• Vizi vetélkedő iskolásoknak a medencében

• Babaúszás

• Kalóz kaland logikai játék

Merülős feladatok 6-12 éves gyerekeknek. Ugye te is ott leszel?
Szeretsz víz alá merülni, kincset keresni, horgászni?
Akkor a wellness medencénél várunk, játékos vizi feladatokkal.
Erre a programra, hozz magaddal úszó szemüveget.

Szállodánkban az előre meghirdetett időpontokban babaúszó 
foglalkozások zajlanak, amelyhez legkisebb vendégeink is 
csatlakozhatnak.
Ahhoz, hogy megtaláljuk a gyermek korának és képességeinek 
megfelelő csoportot, erre a programra bejelentkezés szükséges.

Szabaduló szoba játék 7-12 éves gyerekeknek.
Teljesítsd a kalózok 7 próbáját és találd meg az elrejtett kincset!
Ismerd meg a kalózokat és ha megoldod a feladványokat, közösen 
megtalálhatjuk a kincsesládát és osztozkodhatunk a nyereményen.
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• Happy Halloween!

• Sportjáték kölcsönzés

• Társas játékok délutánja

Egy perc és nyersz… játékos vetélkedő az Aquarell Clubban
Tarts velünk egy Tök jó! családi mulatság, sok mókával kacagással.

Szállodánk 1-es szintjén, a wellness recepción szabadtéri és sportjátékok 
kölcsönözhetőek: 
Tollaslabda, szivacslabdás ütőjáték, frizbi és futball labda kapuval.
Kölcsönzés: a szobakártya leadásával 8-18 óráig.

Ismered az Ubongót vagy esetleg a Rókanyomon a kedvenced?
Szeretsz társas játékot játszani?
Szívesen szereznél új barátokat?
Ha vannak kedvenc játékaid, vagy szívesen kipróbálnál új társas 
játékokat, akkor szeretettel várunk!
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• Kreatív alkotás

• JÁTÉK! Kajla matricagyűjtés

Egy perc és nyersz… játékos vetélkedő az Aquarell Clubban
Tarts velünk egy Tök jó! családi mulatság, sok mókával kacagással.

Vegyél részt minél több programon!
Minden foglalkozás végén megajándékozunk egy KAJLA matricával.
Ha összegyűjtöttél 3 db matricát, ragaszd fel a Kajla matricagyűjtő lapra 
és mutasd be animátorainknál, akik egy apró MóKaland meglepetéssel 
fognak megajándékozni
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