
FERIE ZIMOWE 
W ZIOŁOWYM ZAKĄTKU
PROGRAM (może nieznacznie ulec zmianie)
PONIEDZIAŁEK
15:00 zakwaterowanie i zaklimatyzowanie
16:00 warsztaty kosmetyczne – robimy mydełka
18:00 gramy w planszówki
19:30 kolacja z rodzicami w formie szwedzkiego stołu
Po kolacji wspólne czytanie.

WTOREK
8:00 – 10:00 śniadanie z rodzicami
11:00 – 13:00 zagroda ze zwierzętami – zapoznanie się z gatunka-
mi zwierząt z naszego gospodarstwa, karmienie, czesanie, mizia-
nie – wszystko pod okiem miłośnika zwierząt
13:00 obiad – obiad z resztą dzieci oraz opiekunem
14:30 zajęcia manualne – przygotowanie własnego zielnika
16:30 warsztaty z przygotowania własnej świecy
18:30 kolacja z rodzicami w formie szwedzkiego stołu 
19:30 film z kukurydzą

ŚRODA
8:00 – 10:00 śniadanie z rodzicami
11:00 – 13:00 poznanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego w zimo-
wej odsłonie – zajęcia terenowe
13:00 – obiad z resztą dzieci oraz opiekunem
14:30 – 16:30 warsztaty kulinarne z rodzicem
17:30 – 18:45 – zajęcia taneczne 
19:15 kolacja z rodzicami – degustacja wykonanych potraw na 
warsztatach kulinarnych
Po kolacji wspólne czytanie.
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CZWARTEK
8:00 – 10:00 śniadanie z rodzicami
11:00 – 13:00 wycieczka do lasu
13:00 – obiad z resztą dzieci oraz opiekunem
14:30 – 16:00  warsztaty kosmetyczne – robimy kule do kąpieli
17:00 – 19:00 zabawy z animatorem / wręczenie dyplomów 
19:00 kolacja z rodzicami
Po kolacji wspólne czytanie.

PIĄTEK
8:00 – 10:00 śniadanie z rodzicami
10:15 warsztaty ziołowe – robimy herbatki
11:00 wykwaterowanie

Rodzice mogą brać udział w aktywnościach pomagając swoim pociechom, ale 
nie muszą – damy sobie radę!
Wszystkie rzeczy wykonane na warsztatach dzieci zabierają ze sobą do domu.
Dla rodziców będzie to chwila oddechu w naszej karczmie przy zimowej herba-
cie, w naszej bibliotece nad dobrą książką lub w SPA.

CENA ZA CAŁY POBYT: dziecko 950 zł | dorosły 740 zł

DWA TURNUSY: I 31.01.2022 – 04.02.2022
                                  II 07.02.2022 – 11.02.2022

Za ferie można płacić bonem turystycznym.

Szczegółowe informację oraz zapisy pod numerem telefonu 512 
126 069 lub mailowo recepcja@ziolowyzakatek.pl


