
ANIMATIEPROGRAMMA (oneven weken) 

Sluit u aan bij ons animatieprogramma en geniet van het plezier en de spelletjes tijdens uw verblijf in Lipno Lake Resort! 

Het programma is geschikt voor der kinderen die meer dan 5 jaren oud zijn. De jongere gasten onder de aangegeven leeftijd 

mogen alleen deelnemen aan de animatieprogramma´s met begeleiding van hun ouders. Animators nemen geen 

verantwoordelijkheid voor uw kinderen. Foto's gemaakt met programma's kunnen worden gebruikt voor promotie op Facebook. 

 9:00 – 9:20 
animatie tent 

9:30 – 10:45 
animatie tent 

11:00 – 12:00 
bij spotveld 

14:00 – 15:00 
 

15:00 – 16:30 
bij sportveld 

19:00 – 22:00 

maandag Ochtend joga 
Maak jouw 

aansichtkaat 
Twister 

Croquet 
bij sportveld 

Voetbal 
Kampvuur met 

muziek 
bij het open vuur  

dinsdag Ochtend 
met hula 
hoopem 

 Maak Kraal  
 

Activity 
Waterspelletjes  

zwembad 
Floorball 

Sportvieringen 
animatie tent 

woensdag 
Dans ochtend 

Maak jouw 
lampion  

Minigolf 
bij minigolfveld 

Kleine 
speurtocht 
animatie tent 

Familiespelletje van dwerg Witek 
17:00-19:00  

deelname mogelijk uiterlijk tot 18:00 
de spelletje begint bij minigilfveld 

donderdag 
Springtouw van 

dwerg Wítek 
Maak jouw 

bootje 
Petanque 

animatie tent 

Aquagym 
zwembad 

Voetbaltoernooi 

Lampionsavond 
vol van wensen  

ontmoetingsplaats 
bij de receptie om 

20:00 

vrijdag Zomer 
Langlaugen 

Aanmaak van 
maskers  

Frisbee 
Apenbaan  
bij sportveld 

Pentatlon 
Discoavond 

met jouw masker 
bij zwembad 

In geval van slecht weer zal een alternatief programma worden voorzien in de animatie tent. De huidige wijzigingen van het 

programma zal worden vermeld op het mededelingenbordje tegen de receptie. 
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 9:00 – 9:30 
animatie tent 

9:30 – 10:45 
animatie tent 

11:00 – 12:00 
sportveld 

14:00 – 15:00 
 

15:00 - 16:30 
sportveld 

19:00 - 22:00 
zwembad 

 
maandag 

Kleine 
speurtocht 

Vakantie 
dagboekje 

Minigolf 
 minigolfveld 

 

Ping pong toerooi 
bij het vuur 

 

Voetbal 
Kampvuur  

bij het open vuur 
20:00 – 22:00 

 
dinsdag Vroege 

wandeltocht 

Souvenier 
maken Aapspoorwegen 

Aquagym 
zwembad 

Frisbee 
 

Animatie spelen 
 animatie tent 

 
woensdag langlaufen 

Origami 
maken  

Twister 
Olympik spelen 

sportveld 

Familiespelletje van dwerg Witek 
deelname mogelijk uiterlijk tot 18:00 

(anfang bij minigolf speeltuin) 

 
   donderdag 

 
Ochtend 

stretching 

Maskers 
maken 

    Speel met pijlen 

 
Petanque 
toernooi 

Voetbaltoernooi Karneval 

 
vrijdag 

Springtouw 
Maak je 
originele 
fotolijstje 

Kroket Water spelen 
zwembad 

Floorball Discoavond 

In geval van slecht weer zal een alternatief programma worden voorzien in de animatie tent. De huidige wijzigingen van het 

programma zal worden vermeld op het mededelingenbordje tegen de receptie. 

 


