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Opieka 
świątecznaMikołajki Warsztaty Sylwester

Świąteczny czas
w Fikołkach

zabawa, że 

ho ho ho!

Przywitaj Nowy Rok w Fikołkach! Zapraszamy do zabawy 
pełnej wystrzałowych atrakcji, konkursów i niezapomnianych 
wrażeń. Urządzimy pokaz sylwestrowych stylizacji. Zatańczy-
my w rytm światowych hitów i pożegnamy stary rok rozbijając 
sylwestrową piniatę! 

Bal Sylwestrowy

31 grudnia

W najbardziej wystrzałową noc w roku zapraszamy do wyru-
szenia w niesamowitą podróż dookoła świata. Spędź Sylwe-
stra bawiąc się do białego rana w Fikołkach! Zabawy nigdy za 
wiele, dlatego połączyliśmy Bal Sylwestrowy z Nocowanką. 

Nocowanka Sylwestrowa

31 grudnia / 1 stycznia (19:00 - 11:00)

kto? cena cena za osobę

Jedno dziecko 350 zł 350 zł

Dwoje dzieci 650 zł 325 zł

Troje dzieci 900 zł 300 zł

Na dzieci czekać będą najlepsze atrakcje:
• Szałowe sylwestrowe stylizacje 

• Tanecznym krokiem w Nowy Rok
• Wystrzałowe eksperymenty

• Konkursy, gry i zabawy
• Rozbijanie piniaty

• Wystrzałowe konfetti
• Weneckie maski

• Noworoczne postanowienia – słoik marzeń 

Tej nocy:

• Zatańczymy sambę w Rio de Janeiro
• Przejdziemy po czerwonym dywanie w Paryżu

• W Nowym Jorku przygotujemy szałowe stylizacje 
• Wykonamy i udekorujemy słoiki marzeń

• Weźmiemy udział w wystrzałowych eksperymentach
• Zasmakujemy potraw z różnych zakątków świata

• Urządzimy bitwę na poduszki

kiedy? o której? dla kogo? cena

31 grudnia 13:00 - 16:00 dzieci 5-11 lat 99 zł

Więcej na: fikolki.pl lub 500 200 200

+ Pełne  
wyżywienie



Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami 
już niebawem zawita do Fikołków! Do-
łącz do Akademii Elfów i pomóż w przy-
gotowaniach do świąt. Indywidualnie,  
z całą klasą lub grupą przedszkolną. 
Przywitaj Mikołaja razem z nami! Zapo-
wiada się wspaniała zabawa!

Przygotuj się na noc pełną świątecznych fikołków! Weź udział 
w mikołajkowej edycji Nocowanki i baw się razem z nami 
w drużynie św. Mikołaja. Spakuj śpiwór, kocyk i wyrusz z elfa-
mi w świąteczną przygodę!

Przygotuj się do świąt podczas warszta-
tów w Fikołkach. Upiecz pierniczki razem 
z Panią Mikołajową, pomóż Elfom w przy-
gotowaniu ozdób świątecznych i weź 
udział w śnieżynkowych eksperymentach. 
Przyjdź indywidualnie lub zabierz ze sobą 
całą grupę!  

W okresie przerwy świątecznej, dzieci 
mają dużo wolnego czasu. Zadbaj, aby 
spędziły go aktywnie z rówieśnikami.

Jeśli Twoje dziecko lubi malować, ekspery-
mentować, gotować, biegać i wiele wiele 
więcej, ta oferta będzie idealna dla was!

Bale Mikołajkowe Warsztaty Świąteczne

Opieka Świąteczna

Nocowanka Mikołajkowa

kiedy? dla kogo? cena

3 grudnia / 10:00 - 13:00 dzieci > 5 lat 79 zł

2, 3, 4 grudnia / 17:00 - 20:00 dzieci 5-11 lat 99 zł

5-9 grudnia / 10:00 - 13:00 grupy szkolne
i przedszkolne*

69 zł

28 listopada - 23 grudnia2 - 9 grudnia

(19:00 - 10:00 następnego dnia)

Sprawdź ceny na: fikolki.pl lub zapytaj w recepcji

W planach mamy m.in.:

W planach mamy:
Świąteczny plan dnia:

Sprawdź termin na: fikolki.pl lub zapytaj w recepcji

27 grudnia - 5 stycznia

nazwa warsztatu co będziemy robić?

Kuchenny zakątek 
Pani Mikołajowej

Dekorowanie
pierniczków

Świąteczne
stroiki

Manufaktura ozdób  
świątecznych

Śnieżna kula Zimowe
eksperymenty

jakie dni? w godzinach

27-30 grudnia (4 dni)  8:30-17:30

2-5 stycznia (4 dni)   8:30-17:30

• Zimowe eksperymenty Elfa Mrozka
• Pierniczkowanie z Elfką Lukierką

• Mikołajowa poczta – warsztat plastyczny
• Fabryka świątecznych ozdób

• Studio urody Pani Mikołajowej
• Elfie party nie na żarty

• Zostań pomocnikiem św. Mikołaja
• Rozbijanie świątecznej piniaty

• Test sprawności: wstąp do drużyny św. Mikołaja 
• Wyścigi zaprzęgu reniferów

• Świąteczne disco 
• Poszukiwania skarbu Elfa Łakomczucha

• Wybuch zimy: mroźne eksperymenty
•  Elfie przysmaki

•  Rozbijanie piniaty
• Bitwa na śnieżki: walka na poduchy

• Rozgrzewka Świętego Mikołaja
• Warsztaty 

• Gry i zabawy
• Quizy i zagadki

• Strefa planszówek
• Chill & fun – czas na odrobinę lenistwa

• Wycieczki, spacery, aktywności na świeżym powietrzu

* Grupy min. 15 osób.

Warsztaty trwają około 45 min. i są realizowane między godz. 10.00 a 14.00.

+ Pełne  
wyżywienie

cena od

Przedłużzabawę!
Bal &Nocowanka

599 zł

+ Pełne  
wyżywienie


