
 
 

Програма активностей
у вихідні

с ічня
9

грудня
29

-



29.12

10:00

Ранкова зарядка

ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

Фітнес зал

Другий поверх 
ресторану «Chale t»

10:30

«Джуманджи»
(година настільних ігор)

 
11:30 

МК «Крижинка»
(виготовлення новорічних прикрас)

Другий поверх 
ресторану «Chale t»

12:30

 

«Зимова країна»
(розваги на свіжому повітрі) 

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

 
Ресторан «Chale t»

16:00

«Дзиґа»
(тематична Mini Disco для дітей та батьків)

Конференц зал

18:00

«Клуб зимового кіно»

Другий поверх 
ресторану «Chale t»

15:00

«Зимова казка»
(малювання)



 

 

 

10:00

Ранкова зарядка

ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

Фітнес зал

Другий поверх 
ресторану «Chale t»

10:30

«Хто я?»
(година настільних ігор)

 

11:30

 
МК «Імбирний ґедзь»

(майстер клас з приготування імбирних пряників)

Ресторан «Chale t»

12:30

«Зимова країна»
(розваги на свіжому повітрі) 

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

Другий поверх 
ресторану «Chale t»

15:00

«Зимова казка»
(малювання)

ресторан «Chale t»
18:00

«Дзиґа»
(тематична Mini Disco для дітей та батьків)

BBQ зона
ресторану «Chale t»

19:00

«Family evening»
(частування самколиками,
приготування глінтвейну)

30.12

 

 



 

10:00

Ранкова зарядка

ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

Фітнес зал

Грецький зал ресторан «Тераса»

11:0  0

«Ґрінч – викрадач Різдва»
(новорічна казка для дітей та їх батьків,

подарунки, ігри та розваги)

 

12:30
 

«Зимова країна»
(розваги на свіжому повітрі)

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

15:00

«Зимова казка»
(малювання)

Другий поверх 
ресторану «Chale t»

Ресторан «Chale t»

20:00

«New year story»
(новорічна вечірка, ведучий та 

жива музика, шоу балет, запальна розважальна 
програма, призи та подарунки, святковий салют)

Майданчик б іля  рецепці ї  готелю

18:00

«Ялинковий дивограй»
(запалення головної ялинки Аквадару)

31.12



10:30

«Ранкове диво»
(частування традиційною рибною юшкою, 

чаєм та солодощями)

ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

BBQ зона ресторану «Chale t»

ресторан «Chale t»

12:30

«Одного разу у казці»
(інтерактивна казка за участю дітей та батьків) 

15:00
 

«Зимова країна»
(малювання на вікнах)

Kids K lub

17:00

«Дзиґа»
(тематична Mini Disco для дітей та батьків) 

 

ресторан «Chale t»

ресторан «Chale t»

20:00

«Вечір караоке»

01.01



10:00

Ранкова зарядка

ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

Фітнес зал

Другий поверх ресторану «Chale t»

10:30

«Монополія»
(година настільних ігор)

11:30 

МК «ZOO land»
(виготовлення тваринок з природніх матеріалів)

12:30

«Зимова країна»
(розваги на свіжому повітрі)

 

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

16:00

Другий поверх ресторану «Chale t»

Конференц зал

19:00

«Клуб зимового кіно»

Другий поверх 
ресторану «Chale t»

15:00

«Звірі взимку»
(малювання)

02.01

ресторан «Chale t»

«Дзиґа»
(тематична Mini Disco для дітей та батьків)



10:00

Ранкова зарядка

ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

Фітнес зал

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

10:30

«Скарби Аквадару»
(Квест для дітей та підлітків)

 
11:30

 

Майстерня Діда Мороза
(виготовлення тематичних поробок)

Другий поверх ресторану «Chale t»

12:30

«Зимове тепло»
(приготування глінтвейну на відкритому 

вогнищі, частування)

 

BBQ зона ресторану «Chale t»

Фітнес зал
16:00

Танцювальний майстер-клас

Другий поверх ресторану «Chale t»

15:00 

Чемпіонат з настільних ігор

03.01

ресторан «Chale t»

19:00

Mini Disco



04.01

10:00

Ранкова зарядка

ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

Фітнес зал

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

10:30

«Family quest»
(сімейні квест пригоди)

 

11:30

 

Майстерня Діда Мороза
(виготовлення тематичних поробок)

Другий поверх ресторану «Chale t»

12:30

«Барви Аквадару»
(пленер на свіжому повітрі, малювання пейзажів)

 

BBQ зона ресторану «Chale t»

Другий поверх ресторану «Chale t»
16:00

«Шаховий клуб»
(змагання з шахів, шашок)

 

Другий поверх ресторану «Chale t»

Конференц зал
19:00

Вечір зимового кіно
 

15:00

Чемпіонат з настільних ігор



 

 

 

10:00

Ранкова зарядка

ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

Фітнес зал

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

10:30

«Open Air»
(розваги на свіжому повітрі)

 

11:30

 

Майстерня Діда Мороза
(виготовлення тематичних поробок)

Другий поверх ресторану «Chale t»

12:30

«Барви Аквадару»
(пленер на свіжому повітрі, малювання пейзажів)

 

BBQ зона ресторану «Chale t»

Конференц зал

15:00

«Світ Disney»
(мультфільм)

 

Другий поверх ресторану «Chale t»
16:00

«Спортивний покер»
(змагання зі спортивного покеру)

Конференц зал
19:00

Вечір зимового кіно

05.01

 

 



10:00

Ранкова зарядка

ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

Фітнес зал

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

10:30

«Open Air»
(розваги на свіжому повітрі)

 

11:30
 

«Різдв’яний сундучок»
(виготовлення тематичних поробок)

Другий поверх ресторану «Chale t»

12:30

МК «Перша зірка»
(кулінарний майстер клас від шеф-кухаря)

 

ресторан «Chale t»

Ресторан «Chale t»

19:00

MiniDisco

Конференц зал

Ресторан «Chale t»

20:00

«Сочельник» 
(теематичний традиційний вечір, 

жива музика, розважальна програма)

15:00

«Вечори на хуторі біля Диканьки»
(ретроспектива мюзиклу)

06.01



ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

07.01

10:00

Ранкова зарядка

Фітнес зал

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

10:30

Максі Джанго

 

11:30 

Індіанці/Шерифи
(ігри та розваги на свіжому повітрі)

Дитячий майданчик

12:30

«Різдв’яні історії»
(малювання)

 

Другий поверх ресторану «Chale t»

Ресторан «Chale t»

19:00

MiniDisco

BBQ зона ресторану «Chale t»

Ресторан «Chale t»

20:00

«Різдв’яні вечорниці»
(розважальна програма, ведучий та 
жива музика, конкурси та призи, 

традиційні страви та напої)

15:00

«Січовий куліш»
(Кулінарний майстер клас від шеф кухаря)



ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

08.01

10:00

Ранкова зарядка

Фітнес зал

Другий поверх ресторану «Chale t»

10:30

«Навколо світу»
(година настільних ігор)

11:30

МК «Ясне сонечко»
(малювання овочами)

Другий поверх ресторану «Chale t»

12:30

«Зимова країна»
(розваги на свіжому повітрі)

 

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

Ресторан «Chale t»

19:00

«Дзиґа»
(тематична Mini Disco для дітей та батьків)

Другий поверх ресторану «Chale t»

Ресторан «Chale t»

20:00

«Суботній вечір»
(жива музика, музично розважальна 

програма, караоке)

15:00

«Весела наука»
(наукові експерименти, фізичні досліди)



ПРОГРАМА АНІМАЦІЇ  

09.01

10:00

Ранкова зарядка

Фітнес зал

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

10:30

«Медитативна година»
(медитація на свіжому повітрі)

 

11:30

«Маленький скаут»
(ігри та розваги на свіжому повітрі)

Збір  б іля  ресторану «Тераса»

12:30

«Цяцкування»
(виготовлення сувенірів з кори дерев)

 

Другий поверх ресторану «Chale t»

Конференц зал

19:00

Вечір зимового кіно

Другий поверх ресторану «Chale t»

15:00

«Хто я?»
(настільна гра)


