
Program pobytu – Boże Narodzenie w Magnus Resort****  
24 – 26.12.2021 

 

Program pobytu: 
  

24.12.2021 (piątek, Wigilia Bożego Narodzenia) 

od 15:00 – zameldowanie Gości 

W razie wcześniejszego przyjazdu, istnieje możliwość przechowania bagaży w recepcji hotelowej. 

12:00 – 18:00 – zapraszamy do Restauracji (hotel, poziom 1) 
W Restauracji serwujemy dania kuchni regionalnej i międzynarodowej, autorskie desery, napoje alkoholowe  

i bezalkoholowe. 

15:00 – 17:00 – czas wolny i przygotowanie do uroczystej kolacji wigilijnej  

W tym czasie zachęcamy do skorzystania z basenu, sauny i siłowni (parter), hotelowego (parter)  

oraz sal zabaw i gier dla dzieci (poziom -1).  

Zapraszamy także do odwiedzenia restauracji a’la carte (poziom 1).  

17:00 – 21:00 – uroczysta kolacja wigilijna w Pałacu Magnus Royal  
Pałac znajduje się po drugiej stronie parkingu głównego, w odległości ok. 50 m od hotelu. 

Menu kolacji wigilijnej obejmowało będzie: zupę, danie główne, bufet zimny i gorący, bufet słodki  

oraz napoje: wodę, soki, kawę, herbatę, wino białe i czerwone. 

Podczas kolacji spodziewamy się również odwiedzin Świętego Mikołaja. 

21:00 – 24:00 – zapraszamy do Drink Baru - restauracji (parter) 
W Drink Barze - restauracji serwujemy przekąski, autorskie desery, napoje alkoholowe i bezalkoholowe. 

W sali kinowej obok Cukierni odbędzie się projekcja filmu „Kevin Sam w Domu” i „Kevin Sam w Nowym 

Jorku”. 
 

25.12.2021 (sobota, Boże Narodzenie)  

7:00 – 11:00 – śniadanie w formie bufetu w Restauracji (poziom 1) 

12:00 – 12:45 – zajęcia aqua aerobiku (basen, parter) 

12:00 – 14:00 – animacje dla dzieci w sali S1 (parter, obok recepcji) 
Zajęcia prowadzone pod opieką dwóch, profesjonalnych animatorów: tańce i zabawy sportowe, tworzenie 

budowli ze słomek konstrukcyjnych, zamykanie w bańce mydlanej, malowanie twarzy i tatuaże brokatowe. 

12:00 – 18:00 – zapraszamy do Restauracji (hotel, poziom 1) 

W Restauracji serwujemy dania kuchni regionalnej i międzynarodowej, autorskie desery, napoje alkoholowe i 

bezalkoholowe. 

15:00 – 18:00 – obiadokolacja bożonarodzeniowa w Restauracji (hotel, poziom 1) 

Menu obiadokolacji bożonarodzeniowej obejmowało będzie: bufet gorący i zimny, bufet słodki 

oraz napoje: wodę, soki, kawę, herbatę, wino białe i czerwone. 

18:00 – 20:00 – Bożonarodzeniowy Turniej Piłki Wodnej z nagrodami (basen, parter) 

18:00 – 24:00 – zapraszamy do Drink Baru - restauracji (parter) 
W Drink Barze - restauracji serwujemy przekąski, autorskie desery, napoje alkoholowe i bezalkoholowe. 

W sali kinowej obok Drink Baru odbędą się projekcje filmów „Grinch: świąt nie będzie” i „Opowieści  

z Narni: Lew, Czarownica i Stara Szafa”. 



26.12.2021 (niedziela, Dzień Świętego Szczepana) 

7:00 – 11:00 – śniadanie w formie bufetu w Restauracji (poziom 1) 

do 11:00 – wymeldowanie Gości, w miarę dostępności pokoi istnieje możliwość 

przedłużenia pobytu za dopłatą (szczegółowe informacje w recepcji) 
 

Do dyspozycji Gości przez cały pobyt: 

Strefa Wellness – basen, sauna, siłownia (parter) 

Czynne codziennie  w godzinach 8:00-22:00, w cenie pobytu. 

Urządzenie masujące Aquatizer (parter) 

Dostępne z rabatem -50% (40 zł/zabieg). Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegu w recepcji. 

Sala zabaw i gier (poziom -1) 

Dostępne całodobowo. Zapraszamy po odbiór padów do konsoli oraz gier w recepcji hotelowej. 

W sali gier dostępny bilard, piłkarzyki, cymbergaj. 

SPA (parter) 

Podczas pakietu „Boże Narodzenie w Magnus Resort” zabiegi z rabatem -10%.  

Magnus Restaurant (poziom 1) 
Restauracja  dostępna codziennie w godzinach 12:00-18:00. 

W Restauracji serwujemy dania kuchni regionalnej i międzynarodowej, autorskie desery, napoje alkoholowe  

i bezalkoholowe. 

Drink Bar – restauracja (parter)  

Drink Bar – restauracja dostępna codziennie w godzinach 18:00-24:00. 

W Drink Barze - restauracji serwujemy dania kuchni regionalnej i międzynarodowej, autorskie desery, napoje 

alkoholowe i bezalkoholowe. 

W sali kinowej obok Drink Baru odbywać będą się projekcje filmów świątecznych. 

  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z całodobową recepcją hotelu: 

798 802 040 

numer wewnętrzny: 501 

#MiejsceRelaksu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Magnus Resort**** 

ul. Fałata 222, 36-360 Bystra 

www.goldentulipmagnus.com 

 

 


