
                                                                  
                                                 

 

 
 

 
RODZINNE WAKACJE NA MAZURACH 

 
Malownicze jezioro Jeziorak, relaks w orientalnym Tiffi Spa Dharma i wyśmienita kuchnia włoskiego Szefa 

Luca de Astis. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy wakacyjną Fiestę z Jose Torresem! Jose wraz z 

zespołem tancerzy porwie Państwa w wir tanecznych atrakcji.  

*      Noclegi w komfortowo wyposażonych pokojach Superior Garden View  

*      Śniadania w formie bufetu z produktami regionalnymi 

*      Obiadokolacje Tiffi Trio Buffet - wyjątkowe menu bufetowe przygotowane przez naszych włoskich, 

polskich i tajskich kucharzy. Posiłki będą serwowane w godz. 16:30-19:30 

*      Aktywne powitanie dnia poranną gimnastyką taneczną (sobota, niedziela)* 

*      Wycieczka z przewodnikiem po urokliwej Iławie (środa) 

*      Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktorów Torres Art. Studio w karaibskich rytmach dla dzieci i 

dorosłych (piątek, sobota, niedziela)* 

*      Impreza w kubańskim stylu z koncertem zespołu Jose Torres & Havana Dreams (sobota)* 

*      Wieczorna Fiesta przy ognisku z kiełbaskami** (niedziela) 

*      Bogaty program animacji dla dzieci 

*      Dyskoteka dla dorosłych w marokańskim Shisha Bar 

*      Dostęp do strefy Wellness & SPA 

*      Zajęcia Jogi z terapeutką z Tybetu (sobota, niedziela) 

 

 

Program z Jose Torresem* obowiązuje w poniższych datach: 

7-9.07, 21-23.07, 28-30.07, 4-6.08, 11-13.08 

 

 



                                                                  
                                                 

 

Ceny pakietów: 

Minimum 4 noce: 

dla 2 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i dziecka do lat 4 (śpiącego w łóżku z rodzicami) 599 zł/doba 

dla 2 osób dorosłych, 1 dziecka do lat 7 (śpiącego w łóżku rodziców),  1 dziecka do lat 12 (śpiącego na 

dostawce) 699 zł/doba 

 Minimum 7 nocy 

dla 2 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i dziecka do lat 4 (śpiącego w łóżku z rodzicami) 499 zł/doba 

dla 2 osób dorosłych, 1 dziecka do lat 7 (śpiącego w łóżku rodziców),  1 dziecka do lat 12 (śpiącego na 

dostawce) 599 zł/doba 

Minimum 10 nocy 

dla 2 osób dorosłych lub 2 osób dorosłych i dziecka do lat 4 (śpiącego w łóżku z rodzicami) 449 zł/doba 

dla 2 osób dorosłych, 1 dziecka do lat 7 (śpiącego w łóżku rodziców),  1 dziecka do lat 12 (śpiącego na 

dostawce) 549 zł/doba 

  

  

Dopłaty: 

Dostawka dla osoby powyżej 13 lat – 199zł/doba 

do pokoju Superior Lake View – 120 zł / doba 

do pokoju Junior Suite – 1000 zł / doba 

do pokoju Tarrace Suite – 1500 zł / doba 

  

Maksymalna liczba osób w pokoju: 2 os. dorosłe + 1 dziecko do 6 lat w łóżku rodziców + dostawka 

Oferta dostępna 26.06. – 18.08.2016 

Pakiet obowiązuje przy minimum 5 nocach 

* program aktywności może ulec zmianie/**przy sprzyjającej pogodzie 

  

  
Dzień I piątek 

11:00-12:00       zajęcia taneczne (nauka kroków salsy, merengue, mambo i innych rytmów karaibskich) z instruktorami 

Torres Art.Studio. Zajęcia dla dorosłych będą prowadzone równolegle z zajęciami dla dzieci. 

20:00-22:00       po obiadokolacji zapraszamy na otwarcie artystyczne weekendu. Autorskie spotkanie z Izabelą i Jose o 

Kubie i Polsce, o rodzinie, różnicach kulturowych polsko-kubańskich i zarazem o bogactwie łączenia kultur, o historii 

powstania książki „Salsa na Wolności” i innych ciekawostkach tematycznych. Jako rozwinięcie wieczoru Jose Torres 

poprowadzi program muzyczny w towarzystwie Emilio Padron pt. Podróż Sentymentalna - pełen emocji, okraszony 

wzruszającymi opowieściami o Kubie oraz osobistych historiach, zawartych w starych piosenkach. Jose w towarzystwie 

akompaniującego muzyka zaprasza publiczność w świat muzyki, refleksji, ale również humoru. Na zakończenie wieczoru 

projekcja filmowa pt. „Moja Kuba moja Polska”, której bohaterami filmu są prowadzący. 

22:00-02:00       Kontynuacja wieczoru w SHISHA Bar  – dj kubański i instruktorzy, którzy zaproszą gości do wspólnej zabawy 

  

Dzień II sobota 

09:00-09:30       30 min rozgrzewka w formie gimnastyki tanecznej dla wszystkich, czyli aktywne przywitanie dnia 

11:00-12:00       zajęcia taneczne (nauka kroków salsy, merengue, mambo i innych rytmów karaibskich) z instruktorami 

Torres Art. Studio. Zajęcia dla dorosłych będą prowadzone równolegle z zajęciami dla dzieci. 

20:00-02:00       impreza główna w stylu kubańskim w koncepcji balu przebierańców w klimacie karaibskim - koncert  

zespołu Jose Torres & Havana Dreams z pokazami i animacjami tancerzy (20:00-22:00) oraz after party w SHISHA Bar z 

djem 

  

Dzień III niedziela 

09:00-09:30       30 min rozgrzewka w formie gimnastyki tanecznej dla wszystkich, czyli aktywne przywitanie dnia 

11:00-12:00       zajęcia taneczne (nauka kroków salsy, merengue, mambo i innych rytmów karaibskich) z instruktorami 

Torres Art. Studio. Zajęcia dla dorosłych będą prowadzone równolegle z zajęciami dla dzieci.  

15:00-16:00       rodzinne spotkanie warsztatowe prowadzone przez Jose Torres – audycja o wielokulturowości pt. Wszyscy 

w jednym rytmie”, tworzenie wspólnej orkiestry i zabawa rytmiczna z użyciem instrumentów 

20:30-22:30       Wspólna wieczorna FIESTA przy ognisku z djem i animatorami tanecznymi, a w razie nie pogody SHISHA 

Bar impreza z djem i animatorami tanecznymi 

 


